
 

 

Zarządzenie nr 3 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę doktorantów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych i szkoleniowych oraz uprawnień 

przysługujących doktorantom w związku z wyjazdami zagranicznymi 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2018 r., poz. 1668 z późn.zm.) oraz §46 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zarządza się, co 

następuje: 

§1 

Doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Uczelnią, może być 

kierowany za granicę w celu: 

1) prowadzenia badań naukowych; 

2) odbycia kształcenia za granicą; 

3) stażu naukowego; 

4) udziału w kongresie, konferencji, zjeździe naukowym, wystawie specjalistycznej; 

5) wyjazdu szkoleniowego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem 

studiów podyplomowych i kursów językowych; 

6) wyjazdu szkoleniowego w ramach programów UE w tym programu Erasmus; 

7) prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach międzynarodowego programu 

dydaktycznego, którego Uczelnia jest sygnatariuszem, np. programów UE w tym 

programu Erasmus. 

§2 

Wprowadza się następujące wzory dokumentów dotyczące wyjazdów zagranicznych 

doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie:  

1) wniosek o delegowanie za granicę, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia; 

2) oświadczenia i zgody osoby wyjeżdżającej, stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia; 

3) wniosek o dokonanie przelewu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia.; 
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4) oświadczenie o okolicznościach i wydatkach w trakcie wyjazdu, stanowiące 

załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia; 

5) sprawozdanie z pobytu za granicą, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego 

Zarządzenia; 

6) rachunek kosztów wyjazdu za granicę stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§3 

Traci moc Zarządzenie nr 126/2020-2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie                    

z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę doktorantów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych i szkoleniowych oraz 

uprawnień 

przysługujących doktorantom w związku z wyjazdami zagranicznymi. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

                                                                              /-/  prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 


