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Poz. 108 

ZARZĄDZENIE NR 40  
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2020 r.  

w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji Zadania: „Włączanie badaczy 
z zagranicy w dydaktykę UW” w Programie zintegrowanych działań na rzecz 

rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5. 

Na podstawie § 36 ust. 2 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie realizacji Zadania: „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę 
UW” w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu 
Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5, stanowiącym załącznik do zarządzenia 
nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
realizacji Zadania: „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” w Programie 
zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
PO WER, ścieżka 3.5 (Monitor UW z 2019 r. poz. 210) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 5: 

a) ust. 2 skreśla się, 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Każdą z kolejnych tur konkursu, o których mowa w ust. 1 wraz 
z harmonogramem postępowania konkursowego ogłasza Rektor na wniosek 
Koordynatora modułów kształcenia i studiów doktoranckich w Programie.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzemieniu: 
„6. Harmonogram postępowania konkursowego, o którym mowa w ust. 5 

ogłasza się na stronie internetowej: www.zip.uw.edu.pl”;  
2) w § 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Ocenie, o której mowa w ust. 1 podlegają: 

1) dorobek naukowy kandydata i powiązanie tego dorobku z proponowanymi 
zajęciami dydaktycznymi (0-10 pkt); 

http://www.zip.uw.edu.pl/
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2) doświadczenie dydaktyczne kandydata (0-10 pkt); 
3) uzasadnienie wniosku przez Jednostkę zapraszającą, opisujące w szczególności 

związek proponowanych zajęć dydaktycznych z zainteresowaniami naukowymi 
studentów oraz programem kształcenia na danym/danych kierunku/kierunkach 
studiów (0-10 pkt).”; 
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 4 Komisja 
przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku 
wykładowcy wizytującego oraz – w razie potrzeby – listę rezerwową. Obie listy 
zatwierdza Rektor.” 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Niezwłocznie po opublikowaniu obu list, o których mowa w ust. 8 

zakwalifikowani kandydaci zobowiązani są, we współpracy z Przedstawicielem 
Jednostki oraz Welcome Point UW, dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem 
na stanowisku wykładowcy wizytującego. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się 
wykonanie tego obowiązku z późniejszym terminie, uzgodnionym z Biurem ZIP.”; 

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 9 we wskazanym terminie 

uważa się za równoznaczne z wycofaniem Zgłoszenia. Do zatrudnienia 
zakwalifikowany zostaje wówczas kandydat z listy rezerwowej, do którego stosuje się 
odpowiednio postanowienia ust. 9.”; 
3) w § 9: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Procedurę zatrudnienia na stanowisku wykładowcy wizytującego koordynuje 

Welcome Point UW we współpracy z Przedstawicielem jednostki i pracownikiem 
administracyjnym Jednostki zapraszającej, wskazanym przez jej Kierownika oraz 
administracją uniwersytecką.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Szczegółowe zasady organizacji przyjazdu wykładowcy wizytującego 

zatrudnionego w ramach Programu, zatwierdzone przez Kierownika Programu 
dostępne są na stronie internetowej: www.zip.uw.edu.pl.”; 
4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 
5) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
  

http://www.zip.uw.edu.pl/
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Załącznik nr 1  
do zarządzenia Rektora nr 40 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji Zadania: „Włączanie badaczy 

 z zagranicy w dydaktykę UW” w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 
 Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków 

 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5  

„Załącznik nr 1  
do Regulaminu realizacji Zadania: „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” 
w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
 Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5”  

WZÓR 

„Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” 

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE 
 NA STANOWISKU WYKŁADOWCY WIZYTUJĄCEGO  

INFORMACJE O KANDYDACIE  
Stopień/Tytuł naukowy  

Imię   

Nazwisko  

Data urodzenia  

Obywatelstwo  

Adres email  

Numer telefonu  

Aktualny pracodawca (nazwa i adres)  

INFORMACJE O PROPOWANYCH ZAJĘCIACH 
Jednostka zapraszająca   
Planowany termin zatrudnienia  

(rok i miesiące) 
 

Planowane obciążenia dydaktyczne1  

(proszę podkreślić wybrany wariant) 

 

WARIANT 1 (min. 30 godzin dydaktycznych)  

LUB 

WARIANT 2 (min. 60 godzin dydaktycznych) 

 

                                                           
1 WARIANT 1: min. 30 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin konsultacji w przypadku długości pobytu 
do 3 miesięcy; 
WARIANT 2: min. 60 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin konsultacji w przypadku długości pobytu 
powyżej 3 miesięcy. 
Niezależnie od długości pobytu – co najmniej jedno wystąpienie na seminarium doktorskim i co najmniej 
jeden wykład otwarty. 
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Język nauczania  

(inny niż język polski) 
 

Tytuł proponowanych zajęć 

(w języku nauczania i w języku polskim) 
 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa w celu przeprowadzenia 
rekrutacji do Zadania: „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”, jego 
realizacji i rozliczenia w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ścieżka 3.5 oraz 
promocji i innych działań podejmowanych w ramach Programu zintegrowanych działań 
na rzecz rozwoju UW. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem realizacji Zadania „Włączanie 
badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” w Programie zintegrowanych działań na rzecz 
rozwoju UW, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ścieżka 3.5, w tym m.in. 
z zasadami zbierania i przetwarzania danych osobowych, opisanymi w § 12. 
Zostałem/am tą drogą poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję 
do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

…………………………………………………………………………………………………….……. 
(data i podpis Kandydata) 

UWAGA: 
Przypominamy o konieczności dołączenia zawodowego Curriculum Vitae Kandydata wraz ze 
spisem publikacji. 
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Załącznik nr 2  
do zarządzenia Rektora nr 40 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji Zadania: „Włączanie badaczy 

 z zagranicy w dydaktykę UW” w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 
 Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków 

 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5  

 „Załącznik nr 2  
do Regulaminu realizacji Zadania: „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” 
w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
 Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5”  

WZÓR 

Uzasadnienie wniosku przygotowane przez Jednostkę zapraszającą 

Jednostka zapraszająca  
………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko kandydata na stanowisko wykładowcy wizytującego 
…………..………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Przewidywana długość pobytu  
(rok i miesiące) 

……………..…………………………………………………………………….……………………………………………. 

Planowane obciążenia dydaktyczne 
OPCJA 1 (min. 30 GODZIN)  
OPCJA 2 (min. 60 GODZIN) 

(proszę podkreślić właściwą opcję)  

Język nauczania  
(inny niż język polski) 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

Tytuł i krótki opis proponowanych zajęć dydaktycznych  
(forma zajęć, cele i kluczowe treści, metody dydaktyczne) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uzasadnienie zaproszenia kandydata przez Jednostkę: 
…………………………….…………………………………………………………………………….. 

Przedstawiciel Jednostki zapraszającej 
(imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy oraz stanowisko) 

………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
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Dane kontaktowe Przedstawiciela Jednostki zapraszającej  
(adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego do pilnego kontaktu) 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że w razie zakwalifikowania zgłaszanej/-go przez nas Kandydatki/-a do 
zatrudnienia na stanowisku wykładowcy wizytującego Uniwersytetu Warszawskiego 
zobowiązujemy się do realizacji we współpracy z Welcome Point UW i Biurem ZIP 
obowiązków, wynikających z Regulaminu realizacji Zadania. 

Przedstawiciel Jednostki zapraszającej 

…………………………………………………..  
(data i podpis)  

Dziekan/Kierownik Jednostki zapraszającej 

…………………………………………………. 
(data, podpis, pieczątka)  

 


	Uzasadnienie wniosku przygotowane przez Jednostkę zapraszającą

