
Zarządzenie Nr 65/2014 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 28 maja 2014 roku 

 

w sprawie zasad nadawania statusu profesora wizytującego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 114 ust. 3 i 115  ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 3 pkt 23 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ustalam zasady nadawania statusu profesora wizytującego 

i zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej 

uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 

2. Przy zatrudnieniu na stanowisku profesora wizytującego osoby nie będącej obywatelem 

polskim, można odstąpić od wymogu posiadania przez tę osobę stopnia naukowego doktora 

habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, jeżeli posiada ona stopień naukowy doktora 

oraz znaczne i twórcze osiągnięcia  w pracy naukowej potwierdzone dorobkiem. 

3. Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego może nastąpić na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej. 

 

§ 2 

 

1. Do postępowania związanego z zatrudnieniem na stanowisku profesora wizytującego na 

podstawie umowy o pracę (w formie etatu lub jego części) stosuje się zasady określone 

w  Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Kandydat na stanowisko profesora wizytującego składa w Dziekanacie Wydziału  

wymagane dokumenty oraz dodatkowo oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do zarządzenia.  

3. Dział Spraw Pracowniczych przekazuje do komórki ds. Współpracy z Zagranicą pisemną 

informację o nawiązaniu stosunku pracy z pracownikiem na stanowisku profesora 

wizytującego w celu wpisania go do Rejestru pracowników posiadających status  profesora 

wizytującego. 

 

§ 3 

 

1. Nadanie statusu profesora wizytującego oraz zawarcie umowy cywilnoprawnej następuje na 

podstawie zatwierdzonego przez Rektora wniosku o nadanie statusu profesora wizytującego. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wniosek o nadanie statusu profesora wizytującego składa Dziekan Wydziału bądź 

kierownik jednostki organizacyjnej, w której profesor wizytujący będzie realizował zajęcia 

dydaktyczne lub projekt badawczy po zaopiniowaniu przez Dziekana. 

3. Wniosek określony w ust. 2 zostaje złożony do Rektora za pośrednictwem Prorektora 

ds. Współpracy z Zagranicą. Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą opiniuje wniosek po 

uprzedniej konsultacji, odpowiednio z Prorektorem ds. Kształcenia bądź z Prorektorem 

ds. Nauki, a następnie przekazuje go do decyzji Rektora. 



4. Przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wniosku, Rektor może zasięgnąć opinii 

odpowiedniej Komisji Senackiej w sprawie oceny osiągnięć naukowych osoby ubiegającej 

się o status profesora wizytującego. 

5. Wniosek o nadanie statusu profesora wizytującego zatrudnianego na podstawie umowy 

cywilnoprawnej należy składać nie później niż 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem 

zajęć dydaktycznych, bądź rozpoczęciem prac z projektu badawczego. 

      6. Wizytacja profesora może trwać od 1 do 8 miesięcy, z możliwością przedłużenia  

            w zależności od dostępności środków finansowych. 

 

§ 4 

 

1. W celu wzmacniania swojego potencjału dydaktycznego i naukowego Uczelnia może 

zapraszać, w związku z realizowanymi projektami, wybitnych naukowców jako tzw. 

profesorów wizytujących z renomowanych ośrodków zagranicznych. 

2. Profesor wizytujący zostaje zaproszony przez Uczelnię na podstawie „rankingu 

naukowego”   i uzasadnienia jak największych korzyści dla Uczelni.  

3. Uczelnia może zapraszać do współpracy  profesorów wizytujących, którzy należą do grupy 

najwyżej notowanych światowych ekspertów w danej dziedzinie nauk medycznych (m.in. 

laureaci Nagrody Nobla, naukowcy posiadający publikacje np. w: Nature, Science, Lancet 

itd., osoby kierujące europejskimi konsorcjami, itp.). 

 

§ 5 

 

1. Zatwierdzony przez Rektora wniosek o nadaniu statusu profesora wizytującego 

przekazywany jest odpowiednio do Działu Kształcenia lub Działu Nauki, który odpowiada 

za: 

- przekazanie profesorowi wizytującemu informacji o nadaniu statusu profesora    

wizytującego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

  -  za zawarcie umowy cywilnoprawnej z profesorem wizytującym zgodnie z procedurami  

               obowiązującymi w Uczelni; 

  - za rozliczenie odpowiednio godzin dydaktycznych wynikających z przedmiotowej umowy,   

              bądź  rozliczenie realizacji projektu badawczego,  objętego umową cywilnoprawną. 

2. Przed zawarciem umowy cywilnoprawnej profesor wizytujący winien przedłożyć:  

- w przypadku zatrudnienia w celu realizacji dydaktyki: streszczenie programu dydaktycznego     

planowanego do realizacji sporządzone w języku polskim - zaakceptowane przez Kierownika 

Jednostki przyjmującej i zatwierdzone przez Prorektora ds. Kształcenia; 

-   w przypadku zatrudnienia w celu wykonania projektu badawczego:  plan jego realizacji  

tj.: opis projektu (cel, metodyka, spodziewane rezultaty), harmonogram prac i szczegółowy 

zakres zadań oraz kosztorys i ewentualnie wskazać źródło finansowania realizacji projektu - 

zaakceptowane przez Kierownika Jednostki przyjmującej i zatwierdzone przez Prorektora ds. 

Nauki. 

3. Dokumentacja związana z procedurą zatrudnienia profesora wizytującego w formie umowy 

cywilnoprawnej, po podpisaniu tej umowy, przekazywana jest do komórki  ds. Współpracy                       

z Zagranicą. 

 

 

        § 6 

1. Profesor wizytujący,  zobowiązany jest do:    

1) poprowadzenia wykładów lub innych zajęć dydaktycznych dla studentów lub doktorantów,                  

w wymiarze co najmniej 60 godzin w roku akademickim - w przypadku zatrudnienia w celu 

realizacji dydaktyki; 



2) poprowadzenia wykładów lub innych zajęć dydaktycznych dla studentów lub doktorantów, 

służących poszerzeniu oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz użytecznych 

dla rozwijania badań w Uczelni w wymiarze co najmniej 6 godzin - w przypadku zatrudnienia                  

w celu wykonania projektu badawczego; 

3) wygłoszenia przynajmniej jednego wykładu z zakresu swojej działalności naukowo-badawczej,  

    popularyzującego dziedzinę wiedzy, skierowanego do społeczności Uczelni; 

4) umieszczania w swoich publikacjach i prezentacjach powstałych w okresie pobytu w Uczelni  

     informacji dotyczących zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

2. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez profesora wizytującego na rzecz Uczelni  

   określany jest każdorazowo w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Uczelnią,                      

a profesorem  wizytującym.  

 

 

§ 7 

 

1. Wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej za zrealizowane zajęcia dydaktyczne 

obliczane będzie bez względu na  rodzaj prowadzonych zajęć, wg stawek obowiązujących 

na stanowisku profesora za wykład realizowany w ramach Oddziału Anglojęzycznego, 

zgodnie z aktualnie obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Rektora. 

2. Wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej z tytułu udziału w realizacji projektu 

naukowo-badawczego wynikać będzie z wysokości środków finansowych przyznanych na 

realizację projektu, kosztorysu projektu badawczego, zakresu i rodzaju wykonanych prac 

oraz efektów realizacji tego projektu. 

3. Uczelnia może zapewnić profesorowi wizytującemu: 

a) zakwaterowanie (zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora 

w sprawie zasad przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości 

zagranicznych); 

b) zwrot udokumentowanych kosztów podróży (w wysokości maksymalnie: transport 

kolejowy – I klasa; transport lotniczy – klasa ekonomiczna); 

c) dietę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pobytu do wysokości kwot ujętych we 

wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia po zatwierdzeniu 

przyznanych świadczeń przez Rektora. Podwyższenie kwot wykazanych we wniosku 

wymaga ponownego zatwierdzenia przez Rektora. 

4. Wysokość świadczeń wymaga zatwierdzenia przez Rektora i jest określona w umowie, 

której projekt przekazywany jest profesorowi wizytującemu przed datą jego przybycia. 

5. Dopuszcza się możliwość stosowania innych stawek i świadczeń związanych z pobytem                           

w Polsce profesora wizytującego, jeżeli takie świadczenia przewidziane są w zewnętrznych 

źródłach finansowania.  

 

§ 8 

 

1. W ciągu 14 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych przez profesora wizytującego, 

wyznaczony jego opiekun  składa do Prorektora ds. Kształcenia za pośrednictwem 

właściwego Dziekana krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć. Sprawozdanie 

powinno uwzględniać rodzaj zajęć ze studentami, ich wymiar godzinowy oraz zrealizowane 

treści programowe. 

2. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Prorektora ds. Kształcenia i przedłożeniu rachunku 

następuje rozliczenie finansowe przeprowadzonych godzin dydaktycznych. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się częściowe rozliczenie zajęć 

objętych umową cywilnoprawną i wypłatę wynagrodzenia za część zrealizowanych zajęć. 

 

 



 

§ 9 

 

 W ciągu 14 dni od zakończenia realizacji każdego etapu projektu przez profesora wizytującego,   

wyznaczony jego opiekun  składa do Prorektora ds. Nauki za pośrednictwem właściwego Dziekana 

krótkie sprawozdanie z wykonanych prac zgodnie z przyjętymi założeniami, które to sprawozdanie, 

po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Nauki i przedłożeniu rachunku, jest podstawą wypłaty 

stosownego wynagrodzenia. 

 

                  § 10 

 

1. Komórka ds. Współpracy z Zagranicą prowadzi Rejestr pracowników posiadających status 

profesora wizytującego, na podstawie: 

 informacji Działu Spraw Pracowniczych o zatrudnieniu na stanowisku profesora 

wizytującego,  

 informacji Działu Kształcenia  o nadaniu statusu profesora wizytującego i zawarciu z 

nim umowy cywilnoprawnej, 

 informacji Działu Nauki  o nadaniu statusu profesora wizytującego i zawarciu z nim 

umowy cywilnoprawnej. 

 

2. Rejestr obejmuje następujące dane:  

 imię i nazwisko, 

 obywatelstwo, 

 miejsce stałego zatrudnienia, 

 jednostkę organizacyjną UM, w której Profesor prowadzi zajęcia dydaktyczne, bądź 

realizuje projekt badawczy, 

 czas zatrudnienia w UM, 

 formę zatrudnienia profesora w UM (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna i jej 

rodzaj), 

 formę realizacji zajęć dydaktycznych, ich wymiar oraz tematyka.  

3. Dane z Rejestru (bez względu na formę zatrudnienia) przekazywane są na bieżąco 

do Biblioteki Głównej UM. 

 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.02.2014 r. 

 

 

 

           

  Rektor   

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

        Prof. dr hab. Andrzej Drop 

 


