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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.59.2018 

ZARZĄDZENIE NR 19 
z dnia 14 marca 2018 r. 

 

w sprawie zasad zatrudniania wykładowców cudzoziemców  

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  

na stacjonarnych studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w SGH 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. 2183 z późn. 

zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym i § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

1. SGH umożliwia realizację zajęć dydaktycznych przez wykładowców 

cudzoziemców, niebędących obywatelami polskimi, posiadających: 

1) tytuł naukowy profesora lub  

2) co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych na stanowisku profesora            

w innej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii 

Nauk, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, posiadających 

znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej. 

2. Dorobek naukowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 potwierdza się w drodze recenzji 

sporządzonej przez osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

3. Zajęcia prowadzone przez wykładowców cudzoziemców: 

1) powinny nawiązywać do oferty dydaktycznej SGH; 

2) mogą być realizowane zarówno w ramach przedmiotów podstawowych, 

kierunkowych oraz swobodnego wyboru, na studiach I, II lub III stopnia; 

3) powinny być prowadzone przez nie mniej niż 60 godzin dydaktycznych 

w danym roku akademickim. 
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§ 2 

1. Z inicjatywą zatrudnienia wykładowcy cudzoziemca, zwanego dalej wykładowcą, 

może wystąpić do dziekana kolegium nauczyciel akademicki SGH. 

2. Dziekan spośród nauczycieli akademickich SGH wyznacza opiekuna, który 

nawiązuje kontakt z wykładowcą przed jego przybyciem do SGH i ustala: 

1) tematykę oferowanych zajęć; 

2) sylabus zajęć; 

3) wysokość i zasady limitu do jakiego zwracane są koszty podróży; 

4) zasady zakwaterowania; 

5) zasady opodatkowania; 

6) termin pobytu. 

3. Z wnioskiem o zatrudnienie wykładowcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych na 

studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia występuje dziekan kolegium. 

Wniosek składa się odpowiednio do prorektora właściwego ds. studiów                                

(w przypadku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia) oraz do prorektora 

właściwego ds. studiów doktoranckich (w przypadku studiów trzeciego stopnia). 

Wzór wniosku określa załącznik do zarządzenia.  

§ 3 

1. Do zadań opiekuna wykładowcy, zwanego dalej opiekunem, należy: 

1) uczestniczenie w promocji zajęć, prowadzonej przez właściwy dziekanat albo 

kierownika studiów doktoranckich; 

2) utrzymywanie kontaktu z wykładowcą;  

3) wsparcie organizacyjne wykładowcy podczas przyjazdu, pobytu w SGH oraz  

realizacji zajęć; 

4) współpraca z Centrum Otwartej Edukacji (COE) dotycząca realizacji 

formalności związanych z pobytem wykładowcy; 

5) potwierdzenie wykonania zajęć przez wykładowcę i przekazanie informacji 

do COE. 

2. Opiekunowi można przyznać środki w wysokości do 1000 zł na cały okres pobytu 

wykładowcy na cele reprezentacyjne. Środki są rozliczane na podstawie faktur 

wystawianych dla SGH, w zakresie usług gastronomicznych i kulturalnych.  

§ 4 

1 W przypadku samodzielnego zgłoszenia się wykładowcy oferującego 

przeprowadzenie zajęć w SGH jednostka organizacyjna, która otrzymała ofertę, 
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kieruje wniosek do właściwego prorektora, informując jednocześnie CPM. 

2 Prorektor może skierować wniosek do dziekana kolegium celem wszczęcia 

procedury zatrudnienia profesora. 

§ 5 

1. W przypadku oferty dotyczącej zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

po akceptacji wniosku przez prorektora właściwego ds. studiów, sylabus zajęć 

włączany jest przez Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych (ORSE) do bazy 

ofert Informatora SGH we współpracy z Centrum Technologii Informatycznych. 

2. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć przez wykładowcę zawierana jest z nim 

odpowiednia umowa zlecenia. 

3. W przypadku zapisania się na zajęcia z przedmiotu odpowiedniej liczby studentów, 

właściwy dziekanat informuje opiekuna oraz COE o spełnieniu warunku 

uruchomienia zajęć.  

§ 6 

1. W przypadku oferty dotyczącej zajęć na studiach trzeciego stopnia po akceptacji 

wniosku przez prorektora właściwego ds. studiów doktoranckich, sylabus zajęć 

włączany jest przez ORSE do bazy ofert Informatora SGH dla studiów 

doktoranckich. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć przez wykładowcę zawierana jest z nim odpowiednia 

umowa zlecenia. 

3. Dział Organizacji Dydaktyki (DOD) na polecenie prorektora właściwego                     

ds. studiów doktoranckich przekazuje kierownikom stacjonarnych studiów 

doktoranckich ofertę zajęć dla doktorantów. 

4. Kierownicy stacjonarnych studiów doktoranckich przedstawiają ofertę zajęć 

doktorantom a następnie w ciągu dwóch tygodni przekazują do DOD imienną listę 

potwierdzeń uczestnictwa. 

5. W przypadku zapisania się na zajęcia z oferowanego przedmiotu odpowiedniej 

liczby doktorantów, DOD informuje opiekuna oraz COE o spełnieniu warunku 

uruchomienia zajęć.  

§ 7 

1. Wysokość oraz tryb zwrotu kosztów podróży (przyjazdu i powrotu) wykładowcy 

cudzoziemcowi określa zawarta umowa . 

2. Maksymalna wysokość zwracanych przez SGH łącznych kosztów podróży jest 

uzależniona są od odległości pomiędzy Warszawą a miejscem zamieszkania 

wykładowcy i wynosi: 
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1) do 1000 km – 400 euro;  

2) do 3000 km – 800 euro; 

3) powyżej 3000 km – 1000 euro. 

3. Uczelnia może zapewnić zakwaterowanie na czas do 3 tygodni. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach można zapewnić zakwaterowanie na czas dłuższy, 

nie dłuższy jednak niż czas trwania umowy. 
4. W uzasadnionych przypadkach SGH może zakupić bilety na podróż dla 

wykładowcy.  

5. Do rozliczenia kosztów wynagrodzenia, noclegów, biletów oraz wydatków 

reprezentacyjnych niezbędne jest uruchomienie wniosku w systemie Workflow ze 

wskazaniem linii budżetowej COE. 

§ 8 

1. COE we współpracy z opiekunem koordynuje prace związane z nawiązaniem 

kontaktu, zawarciem umowy, zakupem biletu, rezerwacją noclegu oraz 

rozliczeniem kosztów pobytu i podróży. 

2. COE występuje o wystawienie wykładowcy karty współpracownika umożliwiającej 

korzystanie z Systemu Centralnego Wydruku, konta w domenie SGH, zgłasza 

ofertę (sylabus przedmiotu) do ORSE oraz zawiera umowę                            

z wykładowcą. 

 § 9 

Stawkę wynagrodzenia, w wysokości od 50 do 110 euro za godzinę dydaktyczną, 

ustala odpowiednio prorektor właściwy ds. studiów albo prorektor właściwy ds. studiów 

doktoranckich. Wynagrodzenie za godzinę dydaktyczną ustala się w zależności od 

kwalifikacji i specjalizacji wykładowcy oraz pozycji międzynarodowej macierzystej 

uczelni albo instytucji naukowej.  

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


