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Czy wykładowca wizytujący zatrudniony na okres 3 miesięcy powinien przeprowadzić
tylko 30h zajęć, czy min. 30h zajęć?
Regulamin wymaga, by oprócz innych obowiązków wykładowca wizytujący zatrudniony na
okres do 3 miesięcy włącznie przeprowadził min. 30h zajęć dla studentów. Mogą to być jedne
zajęcia 30-godzinne, albo kilka zajęć o łącznym wymiarze 30h dydaktycznych. Wykładowca
wizytujący może jednak zaoferować więcej godzin zajęć. Regulamin nie przewiduje żadnej
górnej granicy liczby zajęć oraz ich godzin. Wszystkie swoje propozycje kandydat na
wykładowcę wizytującego powinien przedstawić we wniosku o zatrudnienie. Gotowość do
przeprowadzenia większej liczby godzin zajęć niż wskazane w regulaminie minimum (30 w
przypadku pobytu do 3 miesięcy włącznie, 60 w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące)
będzie z pewnością dodatkowym atutem.
Co powinien zawierać opis proponowanych zajęć dydaktycznych, wymagany od Jednostki
w uzasadnieniu wniosku o zatrudnienie?
W opisie należy przedstawić cele zajęć, główne zagadnienia, którym zajęcia zostaną poświęcone,
planowane metody dydaktyczne. Powinno się także wskazać formę zajęć (wykład,
konwersatorium, ćwiczenia, laboratorium, zajęcia terenowe, etc.) oraz kierunek i poziom
studiów, dla których zostaną przygotowane. Dobrze byłoby wyjaśnić, czy zajęcia zasilą ofertę
zajęć ogólnouniwersyteckich czy realizować będą element programu studiów na danym
kierunku.
Czy liczba kandydatów zgłaszanych przez Jednostkę jest ograniczona?
Nie, każda Jednostka może złożyć w konkursie dowolną liczbę zgłoszeń.
Czy kandydaci na wykładowców wizytujących muszą być mieszkańcami UE?
Nie, regulamin konkursu i warunki realizowanego Programu nie przewidują żadnych tego typu
ograniczeń. Kandydat może zatem pochodzić spoza UE.
Czy kandydatem na wykładowcę wizytującego może być obywatel polski?
Tak, jeśli od co najmniej 3 lat zatrudniony jest w zagranicznej uczelni lub instytucji badawczej. Z
tego m.in. powodu we wniosku o zatrudnienie znajduje się pytanie o nazwę i adres aktualnego
pracodawcy. Dodatkowo Jednostka zapraszająca powinna w uzasadnieniu zaproszenia
kandydata wskazać na co najmniej trzyletnie doświadczenie pracy w zagranicznej uczelni lub
instytucji badawczej.

Czy kandydatem na wykładowcę wizytującego może być dydaktyk nie prowadzący badań
naukowych?
Nie, Program zakłada zatrudnianie do dydaktyki akademickiej badaczy, którzy gotowi są
podzielić się swym doświadczeniem badawczym i najnowszymi wynikami badań ze studentami
UW. Przyczynia się do zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów, ale także wzmacnia
ich badawczy charakter.
Do kogo można się zwrócić z wątpliwościami/pytaniami dot. procedury konkursowej?
Proszę wysłać zapytanie na adres: visiting@uw.edu.pl Koordynator działania odpowie bez
zbędnej zwłoki.
Czy kandydatem na wykładowcę wizytującego może być profesor emeritus?
Tak oczywiście, Program nie wyklucza osób na emeryturze.

