
 
 

ZARZĄDZENIE NR 30 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 3 czerwca 2019r. 

w sprawie sprawowania opieki nad praktykami studentów zagranicznych  

w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+ w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie 

 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (tj. Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 
 

 

§1 

 

1. W przypadku wystąpienia niedoboru pensum dydaktycznego w danym roku 

akademickim, nauczyciel akademicki sprawujący opiekę nad praktykami studentów 

zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+ w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie może ubiegać się po złożeniu wniosku do rektora o doliczenie 

do pensum: 

a) 5 godzin dydaktycznych za każdy miesiąc praktyk w danym roku akademickim przy 

grupie liczącej poniżej 3 studentów, 
 

b) 10 godzin dydaktycznych za każdy miesiąc praktyk w danym roku akademickim przy 

grupie liczącej co najmniej 3 studentów. 
 
2. Wniosek o doliczenie godzin dydaktycznych do pensum składany jest do Działu Promocji 

Uczelni i Wymiany Międzynarodowej co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 

praktyk. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 
§2 

 
1. W przypadku wykonania obowiązującego pensum dydaktycznego w danym roku 

akademickim, nauczyciel akademicki sprawujący opiekę nad praktykami studentów 

zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+ w Uniwersytecie 
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Przyrodniczym w Lublinie, może otrzymać dodatek specjalny po złożeniu wniosku do 

rektora: 

a) w wysokości 300 zł brutto za każdy miesiąc praktyk, przy grupie liczącej poniżej  

3 studentów, 
 

b) w wysokości 600 zł brutto za każdy miesiąc praktyk, przy grupie liczącej co najmniej 

3 studentów. 
 
2. Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego nauczyciel akademicki składa do Działu 

Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej co najmniej na 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem praktyk w ramach programu Erasmus +. Wzór wniosku stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

 

Z dniem 30 czerwca 2019 r. traci moc zarządzenie nr 50 Rektora z dnia 22 października  

2018 r. w sprawie sprawowania opieki nad praktykami studentów zagranicznych w ramach 

wymiany międzynarodowej Erasmus+ w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. 
 
 
 
 

 

REKTOR 
 
 
 

 

/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


