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ZARZĄDZENIE NR 78 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 23 października 2019 r. 

w sprawie dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich prowadzących 

zajęcia dydaktyczne w języku obcym ze studentami w ramach programu 

wymiany międzynarodowej Erasmus Plus, innych programów 

międzynarodowych  i umów o współpracy dwustronnej  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

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

 
 

§1 
 
1. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne w języku obcym ze studentami 

w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus Plus, innych programów 

międzynarodowych i umów o współpracy dwustronnej w Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Lublinie, zwanym dalej „Uczelnią”, mogą otrzymać dodatek specjalny. 

2. Dodatek za prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, może zostać przyznany jeżeli: 

a) w zajęciach realizowanych w formie wykładów uczestniczy co najmniej 3 studentów, 

b) w zajęciach realizowanych w formie ćwiczeń bez względu na liczbę studentów. 

 
§2 

 
1. Decyzję w sprawie przyznania dodatku specjalnego za zajęcia prowadzone w języku 

obcym, o którym mowa w § 1, podejmuje rektor, na wniosek przełożonego nauczyciela 

akademickiego, określając jego wysokość oraz okres na który dodatek jest przyznawany. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Wnioski o przyznanie dodatku specjalnego należy składać do Działu Komunikacji   

i Wymiany Akademickiej w następujących terminach: 

a) wnioski dotyczące realizacji przedmiotów w semestrze zimowym - do 30 września, 

b) wnioski dotyczące realizacji przedmiotów w semestrze letnim - do 15 lutego. 

 
§ 3 

 
Za prowadzenie wykładów w języku obcym dla studentów w ramach programu wymiany 

międzynarodowej Erasmus Plus, innych programów międzynarodowych i umów  

o współpracy dwustronnej ustala się następujące stawki dodatku specjalnego za każdą 

zrealizowaną godzinę dydaktyczną: 
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a) prowadzący z tytułem profesora – 150 zł, 

b) prowadzący ze stopniem doktora habilitowanego – 120 zł, 

c) prowadzący ze stopniem doktora – 100 zł, 

d) prowadzący z tytułem magistra lub równorzędnym - 50 zł. 

 
 

§ 4 
 
1. Zajęcia w języku obcym w formie ćwiczeń audytoryjnych lub laboratoryjnych dla 

studentów w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus Plus, innych programów 

międzynarodowych i umów o współpracy dwustronnej są realizowane  

w następujący sposób: 

a) przy grupie poniżej 8 studentów wspólnie ze studentami UP w Lublinie zgodnie  

        z rozkładem zajęć obowiązującym w danym semestrze na określonym kierunku. 

b) przy grupie co najmniej 8 studentów jako osobna grupa zgodnie z ilością godzin 

zajęć obowiązującymi w danym semestrze na określonym kierunku. 

 

2. Za prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, pkt a, ustala się dodatek specjalny 

według stawek określonych w § 3 oraz następujących zasad: 

 
a) w przypadku, gdy wymiar ćwiczeń z przedmiotu zgodnie z planem studiów wynosi 

15 godzin to dodatek specjalny przysługuje jak za 2 godziny dydaktyczne na każdą 

osobę, 
 

b) w przypadku, gdy wymiar ćwiczeń z przedmiotu zgodnie z planem studiów wynosi 

30 godzin to dodatek specjalny przysługuje jak za 4 godziny dydaktyczne na każdą 

osobę,  
c) w przypadku gdy wymiar ćwiczeń z przedmiotu zgodnie z planem studiów wynosi  

45 godzin to dodatek specjalny przysługuje jak za 6 godzin dydaktycznych na każdą 

osobę  

d) w przypadku, gdy wymiar ćwiczeń z przedmiotu zgodnie z planem studiów jest 

inny niż wymieniono powyżej to dodatek specjalny wyliczany jest proporcjonalnie 

do zasad przyjętych w punktach a, b i c. 

 

3. Za prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt b, ustala się  dodatek specjalny 

według stawek określonych w § 3 oraz zgodnie z ilością godzin zajęć obowiązującym  

w danym semestrze na określonym kierunku. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 29 Rektora z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie dodatku specjalnego 

dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku obcym ze 

studentami w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus Plus w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie. 
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§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

REKTOR 

 
 

/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 
 


