zał. do ZW 24/2008

Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników, doktorantów i
studentów Politechniki Wrocławskiej w celach naukowych,
dydaktycznych i szkoleniowych.
(Konieczność uchwalenia przez Senat PWr wynika z art. 42 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków
kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych
osób (Dz. U. z 2006 r. nr 190 poz. 1405).

§1
Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Wrocławskiej, mający stałe miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają warunki
określone przez podmiot zagraniczny, mogą być kierowani za granicę z zastrzeżeniem
§ 3 pkt 1 oraz § 4 pkt 1 uchwały, w celu:
1) prowadzenia badań naukowych, jeżeli uczestniczą w ich realizacji w kraju,
2) podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej,
3) szkoleniowym na:
a) część jednolitych studiów magisterskich, studia pierwszego stopnia lub
studia drugiego stopnia,
b) studia podyplomowe,
c) studia doktoranckie, o ile posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co
najmniej roczny staż pracy w danej specjalności,
d) staże naukowe lub specjalizacyjne,
e) kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
f) praktyki zawodowe.
§2
1.

2.
3.

4.
5.

Pracowników kierują za granicę oraz udzielają urlopu:
- Rektor, na wniosek dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni,
przy wyjazdach dłuższych niż rok,
- Dziekan / kierownik jednostki pozawydziałowej, po zasięgnięciu opinii
bezpośredniego przełożonego, przy wyjazdach nie przekraczających roku.
Pracownikowi, którego pobyt za granicą nie przekracza 1 miesiąca, udziela się
płatnego urlopu szkoleniowego.
Pracownikowi, którego pobyt za granicą jest dłuższy niż 1 miesiąc, udziela się
urlopu bezpłatnego.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek dziekana, udzielić
płatnego urlopu szkoleniowego.
Skierowanie pracownika za granicę nie może zakłócić działalności naukowej,
dydaktycznej, organizacyjnej, oraz realizowanych przez niego zleceń, projektów.
Wnioski o skierowanie za granicę pracownika należy składać w Dziale Spraw
Pracowniczych. Wzór wniosku dla pracownika o skierowanie za granicę stanowi
zał. nr 1.
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§3
1.

2.
3.

Doktoranci mogą być na własny wniosek skierowani za granicę, w celu
określonym w § 1 p. 1, 2, 3 c-f, w ramach:
- programu, w którym uczestniczy Uczelnia lub wydział,
- umowy bilateralnej, w której Uczelnia jest stroną.
Doktoranci występują z wnioskiem o skierowanie za granicę do Prorektora ds.
Nauczania, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika studiów doktoranckich i
promotora. Kierując doktoranta za granicę uwzględnia się zasady wynikające z
Regulaminu studiów doktoranckich oraz Regulaminu pomocy materialnej dla
doktorantów.
Doktoranci skierowani za granicę mogą również otrzymać świadczenia
finansowe, określone w § 6.
Wnioski o skierowanie za granicę doktoranta należy składać w Dziale Nauczania.
Wzór wniosku o skierowanie za granicę dla doktorantów - zał. nr 2.
§4

1.

2.
3.

Studenci mogą być skierowani na własny wniosek za granicę, w celu określonym
w § 1 p. 1, 3 a, d-f, w ramach:
- programu, w którym uczestniczy Uczelnia lub wydział,
- umowy bilateralnej, w której Uczelnia jest stroną.
Studenci mogą być skierowani za granicę po uzyskaniu zgody dziekana. Kierując
studenta za granicę uwzględnia się zasady wynikające z Regulaminu studiów oraz
Regulaminu pomocy materialnej dla studentów.
Studenci skierowani za granicę mogą również otrzymać świadczenia finansowe,
określone w § 6.
Studenci skierowani za granicę składają zezwolenie dziekana na wyjazd w Dziale
Współpracy Międzynarodowej. Wzór zezwolenia na wyjazd za granicę dla
studentów – zał. nr 3.
§5

Pracownicy, doktoranci i studenci w celu prowadzenia badań naukowych, działalności
dydaktycznej lub w celach szkoleniowych mogą być kierowani przez Uczelnię na
koszt:
1) własny,
2) Politechniki Wrocławskiej,
3) innej jednostki.
§6
Pracownikowi, doktorantowi lub studentowi kierowanemu za granicę w celach
prowadzenia badań naukowych, działalności dydaktycznej lub w celach szkoleniowych,
jednostka kierująca może przyznać, w miarę posiadanych środków, świadczenia
finansowe:
- stypendium/ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania,
- zwrot kosztów podróży,
- zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej,
- zwrot opłat wizowych.
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§7
W przypadku przyznania świadczeń finansowych - jednostka kierująca za granicę
pracowników, doktorantów, studentów - zawiera umowę określającą wzajemne prawa i
obowiązki - wzór zał. nr 4
§8
W przypadku naruszenia przez osobę skierowaną za granicę przepisów prawa lub w
przypadku niedostatecznych postępów w realizacji zamierzonych celów, można tę osobę
odwołać i/lub cofnąć wypłacanie świadczeń na zasadach określonych umową.
§9
Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą reguluje rozporządzenie ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego.
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