Zarządzenie Nr 214/2020
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie kierowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie na krajowy staż naukowy
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w zw. z § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca
2019 roku
zarządzam, co następuje:
§1
1.

2.

W przypadku uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych Rektor może skierować
nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni na podstawie umowy o pracę do odbycia
w Polsce stażu naukowego lub dydaktycznego albo długoterminowego uczestnictwa
we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem krajowym (zwanych łącznie
stażem), określonego na podstawie umowy o współpracy naukowej lub dydaktycznej.
O ile regulaminy lub przepisy obejmujące projekty finansujące staże krajowe nauczycieli
akademickich nie stanowią inaczej, do kierowania na staż stosuje się zasady określone
w § 2 – 6.
§2

Podstawą skierowania nauczyciela akademickiego na staż jest indywidualny program stażu, ustalony
w drodze porozumienia między bezpośrednim przełożonym pracownika, pracownikiem
a kierownikiem jednostki przyjmującej na staż, który zapewnia jego właściwą realizację.

§3
Do wniosku nauczyciela akademickiego o skierowanie dołącza się:
1)
podanie z określeniem miejsca i okresu odbywanego stażu;
2)
program stażu, o którym mowa w § 2;
3)
wykaz aktualnego dorobku naukowego, wydanego w ostatnich 5 latach
poprzedzających złożenie wniosku;
4)
kosztorys stażu;
5)
opinię kierownika jednostki organizacyjnej wraz z porozumieniem, o którym mowa
w § 2;
6)
opinię właściwego koordynatora dyscypliny – w przypadku staży naukowych
i długoterminowego uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych;
7)
opinię właściwego dziekana – w przypadku staży dydaktycznych.
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§4
Decyzję o skierowaniu nauczyciela akademickiego na staż podejmuje prorektor właściwy
ds. zatrudnienia na podstawie kompletnego wniosku, o którym mowa w § 3.

§5
1.

2.

Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na staż przysługują:
1)
płatny urlop naukowy w wymiarze do trzech miesięcy;
2)
zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której odbywa
staż, i z powrotem, a także noclegów – w wysokości i na zasadach określonych
w przepisach w sprawie należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju –
w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania i pracy;
3)
raz w miesiącu zwrot kosztów przejazdu z miejscowości, w której odbywa staż,
do miejsca zamieszkania i z powrotem – jeżeli okres odbywania stażu jest dłuższy niż
miesiąc,
o ile umożliwiają to środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1.
W przypadku braku finasowania ze źródeł zewnętrznych nauczyciel akademicki skierowany
na staż zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§6

Po powrocie ze stażu nauczyciel akademicki w terminie 14 dni przedkłada prorektorowi
właściwemu ds. zatrudniania sprawozdanie z odbytego stażu.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 16 listopada 2020 roku
Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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