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ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
 

w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy  
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), mając na uwadze zapisy rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie sposobu 
podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych zarządzam,  
co następuje: 

§1 
Zakres Zarządzenia 

1. Niniejsze Zarządzenie dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi, 
niepozostających w stosunku pracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie (AGH), które prowadzą zajęcia dydaktyczne, zwanych dalej 
profesorami z zagranicy, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów formalnych,  
w tym niezbędnych dokumentów oraz minimalnego okresu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w Uczelni. 

2. Osoby zatrudnione w Uczelni na stanowisku profesora wizytującego nie są objęte 
zapisami niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 
Profesor z zagranicy – wymogi formalne 

1. Za profesora z zagranicy (cudzoziemca) na potrzeby podziału dotacji podstawowej 
uznaje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki: 
1) jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), a zatem nie posiada obywatelstwa polskiego; 
2) posiada tytuł naukowy profesora lub jest zatrudniona na stanowisku profesora w innej 

uczelni lub instytucie badawczym, lub instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, 
lub zagranicznej uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej; 

3) jest zatrudniona w AGH wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej; 
4) prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami lub doktorantami w danym roku 

akademickim w wymiarze co najmniej 60 godzin zajęć na zasadach określonych w § 3 
niniejszego Zarządzenia. 

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 profesor  
z zagranicy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa 
polskiego. 

3. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 profesor  
z zagranicy zobowiązany jest złożyć uwierzytelnioną kserokopię dokumentu, 
poświadczającego posiadanie tytułu naukowego profesora lub zatrudnienie na 
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym lub instytucie naukowym 
Polskiej Akademii Nauk lub zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku emerytowanych profesorów z zagranicy, celem potwierdzenia spełnienia 
warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 profesor z zagranicy może złożyć także 
dokumenty określone w ust. 3, jeśli wynika z nich, że w przeszłości był zatrudniony na 
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym lub instytucie naukowym 
Polskiej Akademii Nauk lub zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej. 
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5. Warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej przez Dziekana z profesorem z zagranicy,  
o której mowa w ust. 1 pkt 3 jest przedłożenie sylabusa modułu zajęć, realizowanego 
przez tego profesora, zgodnie z wymogami obowiązującymi w Uczelni. Dziekan 
odpowiada za zgodność zapisów w zawieranej umowie z treścią sylabusa. Sylabus należy 
sporządzić w terminach ustalonych w Uczelni. 

6. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 Dziekan 
Wydziału zobowiązany jest złożyć w Dziale Nauczania wraz ze sprawozdaniem  
z obciążenia dydaktycznego za dany rok akademicki kartę profesora z zagranicy, 
potwierdzoną przez Dział Współpracy z Zagranicą. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 należy złożyć przed przyjazdem profesora 
z zagranicy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego przyjazdu na Uczelnię  
i należy je przechowywać na Wydziale przyjmującym profesora z zagranicy. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 należy sporządzić przed upływem pobytu 
profesora z zagranicy. 

9. Wzór karty profesora z zagranicy określa załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
10. Do karty profesora z zagranicy należy dołączyć także sylabus. 
11. Z chwilą zakończenia pobytu profesora z zagranicy Dział Współpracy z Zagranicą 

potwierdza rzeczywisty okres pobytu profesora z zagranicy w Uczelni, ze wskazaniem 
precyzyjnie daty przyjazdu oraz daty wyjazdu, po uprzednim uzyskaniu informacji  
z Wydziału, na którym były prowadzone zajęcia. 

§ 3 
Okres prowadzenia zajęć przez profesorów z zagranicy 

1. Jako profesor z zagranicy uznawana jest osoba spełniająca wszystkie warunki, o których 
mowa w § 2, przy czym:  
1) co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych musi być zrealizowanych na studiach 

stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia; 
2) przy ustalaniu minimalnej liczby godzin zajęć dydaktycznych nie jest dopuszczalne 

stosowanie przeliczników, określonych w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia 
pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie na poszczególnych stanowiskach oraz warunków 
jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych. 

2. Okres prowadzenia zajęć na potrzeby informacji przekazywanej do Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego definiuje się jako okres faktycznej realizacji dydaktyki w Uczelni. 

3. Zajęcia planowane dla profesora z zagranicy mogą odbywać się regularnie przez cały 
semestr lub w systemie modułowym w poszczególnych semestrach danego roku 
akademickiego, przy czym w karcie profesora z zagranicy należy wskazać, czy zajęcia 
były prowadzone w okresie dłuższym niż 3 miesiące. 

4. Przyjmuje się zasadę, że minimalny okres prowadzenia zajęć przez profesora  
z zagranicy to 10 dni lub minimalny okres pobytu to 14 dni. 

5. Umowa cywilnoprawna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 zawierana jest na faktyczny 
okres prowadzenia zajęć, zaś wysokość wynagrodzenia profesora z zagranicy w ramach 
takiej umowy stanowi iloczyn liczby godzin faktycznie przepracowanych i stawki za 
godzinę prowadzenia zajęć. 

6. W celu ustalenia okresu prowadzenia zajęć w okresie dłuższym niż 3 miesiące w roku 
akademickim: 
1) dopuszcza się sumowanie krótszych okresów prowadzenia zajęć ujętych w odrębnych 

umowach cywilnoprawnych, zawartych na dany rok akademicki; 
2) nie dopuszcza się przedłużenia zawartej z profesorem z zagranicy umowy 

cywilnoprawnej na okres przekraczający 3 miesiące, jeżeli faktyczny okres 
prowadzenie zajęć jest krótszy niż 3 miesiące (np. zajęcia prowadzone są tylko na 
początku i na końcu okresu trwania umowy).  
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§ 4 

Współczynnik podziału dotacji 

1. Celem skorelowania rzeczywistych kosztów prowadzenia zajęć przez profesorów  
z zagranicy z dotacją z budżetu państwa, w ramach rozdziału dotacji podstawowej  
w Uczelni pomiędzy jednostki podstawowe wprowadza się zróżnicowane współczynniki 
przeliczeniowe dotyczące profesorów z zagranicy: 
1) współczynnik przeliczeniowy 5 – dotyczy zajęć prowadzonych w okresie dłuższym niż 

3 miesiące w języku angielskim w Krakowie; 
2) współczynnik przeliczeniowy 4 – dotyczy zajęć prowadzonych w okresie krótszym niż 

3 miesiące w języku angielskim w Krakowie; 
3) współczynnik przeliczeniowy 3 – dotyczy zajęć prowadzonych w okresie krótszym niż 

3 miesiące w języku angielskim poza Krakowem; 
4) współczynnik przeliczeniowy 2 – dotyczy zajęć prowadzonych w okresie krótszym niż 

3 miesiące niewymienionych w pkt 2-3, a także zajęć prowadzonych przez profesora 
z zagranicy zatrudnionego na stałe w Polsce, niezależnie od okresu, języka i miejsca 
prowadzenia zajęć. 

2. Wszelkie wątpliwości w zakresie wykazywania profesora z zagranicy do zestawienia dla 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzyga Prorektor AGH ds. Kształcenia. 

§ 5 
Przepisy końcowe 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
2. Zasady określone w niniejszym Zarządzeniu znajdują zastosowanie w przypadku 

wszystkich profesorów z zagranicy, którzy będą prowadzić zajęcia od roku akademickiego 
2015/2016. 

 
 
 
 
 
 
 

R E K T O R  

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

 


