PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IV:
Działanie 4.1:

Szkolnictwo wyższe i nauka
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

REGULAMIN
STYPENDIÓW DLA PROFESORÓW
WIZYTUJĄCYCH

w ramach projektu
Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry
akademickiej Politechniki Wrocławskiej

Okres realizacji projektu: od 1.09.2009 do 30.09.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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§ 1. Zadania organizacyjne
1. W celu umożliwienia doktorantom i młodym doktorom kontaktu naukowego z wybitnymi
specjalistami, uczonymi spoza Politechniki Wrocławskiej, którzy zostaną zaproszeni w
charakterze Profesorów Wizytujących, wydziały mogą wziąć udział w realizacji zadania
Projektu: Stypendia dla Profesorów Wizytujących (polskich i zagranicznych) w każdym
semestrze począwszy od 2010 roku.

2. Wydział organizujący pobyt Profesora Wizytującego wprowadza w programach
kształcenia na studiach doktoranckich dla każdej prowadzonej dyscypliny (w liście
kursów kierunkowych) kurs o nazwie: wykłady Profesorów Wizytujących.

3. Udział doktorantów w wykładach Profesorów Wizytujących odbywa się na zasadach
określonych w Regulaminie Studiów Doktoranckich i będzie uwzględniany w innych
konkursach Projektu. Dodatkowo zorganizowane zostaną dla doktorantów i młodych
pracowników indywidualne konsultacje naukowe z Profesorem Wizytującym.

4. Kierownik Studiów Doktoranckich wydziału zapraszającego Profesora Wizytującego
przydziela opiekuna odpowiedzialnego za uzgodnienie merytorycznego programu pobytu,
organizację wykładów i przygotowanie materiałów dydaktycznych, ewentualną asystę w
trakcie zajęć, a także koordynację indywidualnych konsultacji naukowych. Po
zakończeniu pobytu Profesora Wizytującego opiekun w terminie 14 dni składa w Biurze
Projektu sprawozdanie z pobytu dotyczące przeprowadzonych wykładów i odbytych
indywidualnych konsultacji.

5. Sprawowanie funkcji opiekuna jest uwzględniane w systemie punktacji w konkursach
stypendialnych.

§ 2. Wybór i finansowanie

1. Profesor Wizytujący w ramach Projektu otrzymuje stypendium oraz pokrycie kosztów
noclegów i przejazdu rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.

2. Wydział przystępuje do realizacji zadania: uruchamianie wykładów wybitnych
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specjalistów (polskich i zagranicznych) – Profesorów Wizytujących, poprzez złożenie w
semestrze poprzedzającym wizytę wniosku zawierającego m.in:
a) zgłoszenie propozycji wykładowcy, którego wydział chce zaprosić w celu
przeprowadzenia wykładów (prelekcji) i konsultacji wraz z uzasadnieniem i zgodą
zgłoszonej osoby;
b) informację o pozycji naukowej i dorobku naukowym zgłoszonej osoby;
c) proponowaną

wstępnie

tematykę,

terminy

wykładów

i

indywidualnych

konsultacji;
d) dane osoby przewidzianej na opiekuna Profesora Wizytującego.
e) Ew. listę doktorantów wstępnie deklarujących udział w planowanych wykładach

3. Komisja w składzie:

Koordynator (przewodniczący), Konsultant ds. Organizacyjno-

Prawnych Projektu oraz dwóch powołanych Członków Komisji dokonuje przed
rozpoczęciem każdego semestru wyboru najlepszych propozycji, które uzyskają
finansowanie w ramach Projektu w danym semestrze.

4. Wydział, którego wniosek został zatwierdzony do realizacji w terminie jednego miesiąca
składa w Biurze Projektu:
a) szczegółowy plan wykładów i konsultacji (daty, godziny, sale);
b) zwięzły opis zaplanowanych wykładów w wersji elektronicznej
c) oświadczenie osoby przewidzianej na opiekuna Profesora Wizytującego o
wyrażeniu zgody na przyjęcie obowiązków opiekuna Profesora Wizytującego
określonych w § 1. ust. 4.;
Niedostarczenie wymienionych dokumentów we wskazanym terminie może spowodować
cofnięcie finansowania.
5. Warunki uczestnictwa w kursach i konsultacjach Profesorów Wizytujących:
a) informacja o uruchamianych kursach będzie przesyłana drogą elektroniczną

wszystkim doktorantom Politechniki Wrocławskiej, umieszczana w gablocie
informacyjnej Biura Projektu (w Dziale Nauczania) oraz rozpowszechniana na
wydziałach;
b) doktoranci i młodzi doktorzy Politechniki Wrocławskiej zainteresowani udziałem

w wykładach i konsultacjach prowadzonych przez zapraszanych w charakterze
Profesorów Wizytujących specjalistów będą mogli zapisywać się przez stronę
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internetową Studiów Doktoranckich, lub w Biurze Projektu na udostępnione listy.
O udziale w konsultacjach decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

