Zarządzenie nr 45/XV R/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe na terytorium Polski

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.
U. 2012, poz. 572 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
1. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczyciele akademiccy Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, zwanego dalej „Uczelnią” mogą być kierowani na staże
naukowe w jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, funkcjonujących na
terytorium Polski.
2. Podstawowymi celami kierowania na staże, o których mowa w ust. 1, są:
1) umożliwienie nauczycielowi akademickiemu zdobycia lub uzupełnienia wiedzy
i umiejętności w zakresie prowadzonych przez niego badań naukowych;
2) umożliwienie jednostkom organizacyjnym Uczelni nawiązania współpracy naukowej
i badawczej z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi i rozwojowymi.
§2
Decyzję w sprawie skierowania na naukowy staż krajowy podejmuje Prorektor ds. Nauki na
wniosek kandydata (załącznik do niniejszego zarządzenia), zaopiniowany przez Kierownika
jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest kandydat.
§3
1.

Maksymalny okres odbywania stażu naukowego wynosi łącznie 14 dni roboczych
w ciągu roku kalendarzowego.

2.

Uczelnia pokrywa koszty zakwaterowania uczestnika stażu w wysokości do 200 zł za
dobę – po przedstawieniu rachunku hotelowego uproszczonego, a w przypadku braku
rachunku – w wysokości ryczałtu, według obowiązujących stawek na delegacje

służbowe, diety oraz koszty przejazdu zgodnie z odrębnym zarządzeniem Rektora
w sprawie zasad rozliczania delegacji krajowych.
3.

Przed wyjazdem na staż należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych wniosek
delegacyjny.
§4
1. Zmiana terminu odbywania stażu może być dokonana na pisemny wniosek
zatwierdzony przez Prorektora ds. Nauki.
2. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakończeniu stażu nauczyciel akademicki,
który go odbył, obowiązany jest do przedłożenia Prorektorowi ds. Nauki:
1) sprawozdania z odbytego stażu z uwzględnieniem korzyści, jakie wyjazd przyniósł
jednostce delegującej, zaakceptowanego przez Kierownika jednostki organizacyjnej
w której zatrudniony jest nauczyciel;
2) zaświadczenia jednostki przyjmującej potwierdzającego czas trwania stażu, rodzaj
wykonywania prac oraz opinię o przebiegu stażu i sposobie wywiązywania się przez
nauczyciela akademickiego z powierzonych zadań.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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