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Poz. 225 

ZARZĄDZENIE NR 81 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. wykładowców wizytujących 
w celu realizacji Zadania „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” 

w Programie zintegrowanych działań  
na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. 
zm.), § 35 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW  
z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca  
2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu 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., zwanego dalej „Zadaniem”, stanowiącego załącznik do 
zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 210), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W celu realizacji Zadania powołuje się Komisję ds. wykładowców wizytujących, 

zwaną dalej „Komisją”. 
§ 2 

W skład Komisji wchodzą: 
Przewodnicząca: 

1) prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – Wydział Lingwistyki Stosowanej: 
Członkowie: 

2) dr hab. Tomasz Zalęga, prof. ucz. – Wydział Zarządzania; 
3) dr hab. Agata Dziewulska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego; 
4) dr hab. Javier de Lucas Araujo – Wydział Fizyki; 
5) dr Danuta Solecka – Wydział Biologii; 
6) dr Karolina Krasuska – Instytut Ameryk i Europy; 
7) dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii. 
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§ 3 
1. Celem pracy Komisji jest wyłonienie spośród zgłoszonych kandydatów, 

w trybie konkursu, osób rekomendowanych do zatrudnienia na Uniwersytecie 
Warszawskim na stanowisku wykładowcy wizytującego w ramach Programu 
zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Komisja dokonuje oceny zgłoszeń i przygotowuje listę kandydatów 
zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku wykładowcy wizytującego w każdej 
kolejnej turze konkursu, o których mowa w § 5 Regulaminu realizacji Zadania, zgodnie 
z kryteriami oceny i zasadami postępowania określonymi w § 7 Regulaminu realizacji 
Zadania.  

3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem wewnętrznym zaakceptowanym 
przez Rektora.  

§ 4 
1. Sekretarzem Komisji jest Koordynator merytoryczny Zadania w Programie 

zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dr Piotr 
Podemski. 

2. Zadaniem Sekretarza Komisji jest przygotowanie protokołu z przebiegu 
postępowania konkursowego w każdej z kolejnych tur konkursu, o których mowa w § 5 
Regulaminu realizacji Zadania oraz wykonywanie innych czynności, wskazanych przez 
Przewodniczącą Komisji.  

§ 5 
Obsługę Komisji zapewnia Welcome Point, współpracując z Sekretarzem 

Komisji. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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