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PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY
 *Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, profesor
wizytujący:

 nie posiada polskiego obywatelstwa;
 posiada tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki LUB
zatrudnienie na stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie
badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk,
zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej;
 zobowiązany jest przeprowadzić w danym roku akademickim 60
godzin zajęć dydaktycznych zakończonych dowolną formą
zaliczenia.

Dydaktyka
forma przeprowadzenia zajęć
*Forma zajęć prowadzanych przez profesora
wizytującego:
 Minimum 60 godzin zajęć dydaktycznych w danym
roku akademickim, zakończonych dowolną formą
zaliczenia;
 Kurs już istniejący lub autorski gościa, w zależności od
potrzeb wydziału;
 Zajęcia nie mogą mieć formy zdalnej (np. e-learning).

Realizacja projektu do 2017 r
Uniwersytet Jagielloński
Zasady obowiazujące do roku 2017

 Koszty dydaktyki – 60h * 250 zł = 15.000 zł

*(mogło podlegać uwzględnieniu/refundacji w ramach
dotacji dydaktycznej z MNiSW)

 Zakwaterowanie – na koszt „własny”
 Podróż w obie strony – na koszt „własny”

Stosunkowo małe zainteresowanie – kilka do
kilkunastu osób rocznie

Realizacja projektu w 2018 r
Uniwersytet Jagielloński
Koordynuje Zespół ds. Internacjonalizacji UJ
Znaczacy wzrost zainteresowania!!!
 Koszty dydaktyki – 60h * 250 zł = 15.000 zł*
 Zakwaterowanie (gwarantowane przy zgłoszeniu w
odpowiednim terminie) – szacowany koszt 2-3 miesięcy
~ 7.500 – 8.000 zł  na koszt UJ

 Podróż w obie strony (jednorazowa!), klasa
ekonomiczna – szacowany koszy ~ 1.000 – 3.500 zł 
na koszt UJ
25.000 zł / osobę (przy ok. 3-miesięcznym pobycie)
Uwaga!
Dodatkowe środki mogą być przyznane decyzją władz
przyjmującej jednostki (wydział, instytut) i z jej funduszy.

Realizacja projektu w 2018 r
UJ Collegium Medicum
założenia analogiczne jak w UJ
Koordynuje Zespół ds. Internacjonalizacji UJ
 Koszty dydaktyki – 60h * 250 zł = 15.000 zł
 Zakwaterowanie (gwarantowane przy zgłoszeniu w
odpowiednim terminie) – szacowany koszt 2-3 miesiecy
~ 7.500 – 8.000 zł  na koszt UJCM
 Podróż w obie strony (jednorazowa!), klasa
ekonomiczna – szacowany koszy ~ 1.000 – 3.500 zł 
na koszt UJCM
25.000 zł / osobę (przy ok. 3-miesięcznym pobycie)
Uwaga!
Dodatkowe środki mogą być przyznane decyzją władz
przyjmującej jednostki (wydział) i z jej funduszy.

Przyjmowanie gościa
wydział / opiekunowie
Harmonogram działań i działy/osoby uczestniczące
w przygotowaniu wizyty i opiece nad zaproszonym
profesorem wizytującym z projektu VP

Przygotowanie wizyty
Wydział przyjmujący/opiekunowie:
 jest odpowiedzialny za zaproszenie profesora oraz
zapewnienie spełnienia przez niego/nią ww. warunków;
 przekazuje propozycje zaproszeń gości do Zespołu ds.
Internacjonalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (iUJ) do
akceptacji oraz uwzględnienia ich w planie programu;
 musi zaplanować w swoim budżecie środki na
dydaktyczny komponent kosztów (max. 15.000 zł/osobę).
Zawiera z profesorem wizytującym umowę o dzieło lub
umowę zlecenia, w ramach której prowadzi ona / on
zajęcia na UJ CM.

 UWAGA! Przypominamy o konieczności
dopilnowania aby zapraszany profesor dopełnił
przez gości (ewentualnych) obowiązki wizowych

Rejestracja, podróż
i zakwaterowanie:
 Gość, (zaakceptowany przez iUJ) na sygnał Działu
Współpracy Międzynarodowej UJ lub Wydziału rejestruje się
wypełniając formularz UJ:

https://www.sapiens.uj.edu.pl/dwm/guest/index.php
Rejestracja jest wymagana do rozliczenia kosztów podróży.
 Bilety na podróż zakupywane są przez WhyNotTravel, a ich
koszty muszą być zaakceptowane przez iUJ, który zastrzega
sobie prawo do zakwestionowania zakupu biletów przy zbyt
wysokim ich koszcie.

Zakwaterowanie
 Mieszkania wynajęte na potrzeby programu
przez UJ
 Dogodne lokalizacje (al. Kijowska, ul. Ariańska,
ul. Kobierzyńska, ul. Poznańska)
 Lokale dla poszczególnych gości wskazuje
Zespół iUJ
 Klucze do mieszkania dostępne w DWM
 Gwarantowane przy odpowiednio wczesnym
zgłoszeniu; przy zmianie terminu wizyty Zespół iUJ
nie gwarantuje dostępności mieszkania!!!!!

Osoby kontaktowe
 Zespół ds. Internacjonalizacji UJ - zgłoszenia,
finansowanie, zakwaterowanie
• Prof. dr hab. Piotr Laidler (piort.laidler@uj.edu.pl )
• Monika Kołek (monika.kolek@uj.edu.pl )

 Dział Współpracy Międzynarodowej – pomoc
administracyjnahttp://www.international.iro.uj.edu.pl/
• Dorota Maciejowska (dorota.maciejowska@uj.edu.pl )
• Barbara Chmielowska (barbara.chmielowska@uj.edu.pl )

