
 

 
 

 

WYKŁADOWCA Z ZAGRANICY W RAMACH PROJEKTU 

Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

- zaangażowanie na podstawie umowy zlecenie na prowadzenie zajęć dydakt. 

- prowadzi zajęcia w ramach programu kształcenia (uwaga! należy uzasadnić, jaką 

wartość dodaną przyniesie udział zagranicznego wykładowcy) lub dodatkowe 

- prowadzi zajęcia na studiach pierwszego, drugiego bądź (warunkowo, za zgodą 

kierownika projektu) trzeciego stopnia  

- podstawowa stawka za godzinę dydaktyczną: do uzgodnienia z wykładowcą (przy 

okazaniu odpowiednich dokumentów może być równa netto) 

UWAGA! stawka musi zostać zaakceptowana przez Biuro Projektu. 

- przyjazd na ustaloną liczbę godzin, które zostaną uwzględnione w wirtualnym 

dziekanacie; należy zaplanować racjonalną liczbę godzin do przeprowadzenia 

(pobyt nie powinien być nadmiernie przeciągany) 

 

ŚWIADCZENIA DLA WYKŁADOWCY Z ZAGRANICY 

- wynagrodzenie godzinowe (stawka jw.) 

- koszty transportu (przelot) 

- zakwaterowanie  w wyłonionym w drodze przetargu hotelu: Lemon Plaza Hotel 

(nowy obiekt od listopada 2018 r., trzy gwiazdki, ocena 9,1 na booking.com) 

https://lemonplaza.pl , https://www.booking.com/hotel/pl/lemon-plaza.pl.html 

- wyżywienie: śniadanie i kolacja w hotelu, obiad na uniwersyteckiej stołówce 

 

PIERWSZE KROKI W ZAPROSZENIU WYKŁADOWCY Z ZAGRANICY: 

- wyznaczenie „opiekuna” z Wydziału / osoba inicjująca pobyt wykładowcy z 

zagranicy, który będzie z nim/nią w kontakcie 

- określenie godzin / przedmiotów, w jakich mógłby uczestniczyć wykładowca 

- zaproszenie, określenie stawki godzinowej 

- określenie terminu pobytu (rekomendujemy planowanie przyjazdu na min. 2 

miesiące wcześniej) 

- przesłanie wykładowcy wzoru umowy zlecenie na prowadzenie zajęć 

- wypełnienie wniosku o przyjęcie gościa z zagranicy 

 

Wzory dokumentów  znajdują się w Biurze Projektu 

 

https://lemonplaza.pl/
https://www.booking.com/hotel/pl/lemon-plaza.pl.html


 

 
 

KIM JEST WYKŁADOWCA Z ZAGRANICY? 

- osoba posiadająca znaczące osiągnięcia w pracy naukowej 1 , zawodowej lub 

artystycznej, uczestnicząca w prowadzeniu programów kształcenia w polskich 

uczelniach.  

 

LICZBA GODZIN 

Rekomenduje się, by wykładowca przeprowadził moduł kształcenia. Jest to cykl 

zajęć dydaktycznych lub innych form zajęć w wymiarze co najmniej 30 godzin 

dydaktycznych, prowadzonych przez zagranicznego wykładowcę w ciągu 

semestru. 

 

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Ramowa umowa zlecenie zostanie przygotowana na okres co najmniej 3 miesięcy 

lub na cały semestr. Wówczas zaangażowanie wykładowcy z zagranicy będzie mieć 

pozytywny wpływ na algorytm naliczania dotacji ministerialnej. 

 

 

Szczegółowe informacje o pobycie, sposobach rozliczenia, warunkach płatności - 

udostępnia Biuro Projektu: 

Karolina Salis-Maciejewska, Z-ca Kierownika Projektu Zintegrowanego, tel. 61 76, 

karolina.salis@gmail.com  

Maria Rajczak, Specjalista ds. projektu, tel. 6569, maria.rajczak@up.poznan.pl  

 

                                                        
1 np. wysoki Indeks Hirscha prac opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej 
(Journal Citation Reports) pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego jednostki; liczbę 
opublikowanych prac naukowych, znajdujących się w grupie najlepszych czasopism z aktualnej listy 
filadelfijskiej (Journal Citation Reports) dla danego obszaru nauki, według kategorii zaproponowanych przez 
Thomson Reuters Scientific; międzynarodowe granty naukowe przyznane w Programach Ramowych Unii 
Europejskiej przez European Research Council oraz inne wiodące międzynarodowe instytucje finansujące 
badania naukowe; pełnienie funkcji redaktora czasopisma z listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports); bycie 
autorem monografii naukowej o międzynarodowym zasięgu; bycie laureatem nagrody międzynarodowej 
przyznanych pracownikom naukowym lub naukowo-dydaktycznym jednostki za działalność naukową lub 
naukowo-dydaktyczną. 
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