
 

 

Projekt „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii” 
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Regulamin wewn ętrzny Projektu “Rozwój interdyscyplinarnych studiów  
doktoranckich na Politechnice Gda ńskiej w zakresie nowoczesnych 
technologii“ dotycz ący zasad i kryteriów przyjazdów zagranicznych 

nauczycieli akademickich (profesorów wizytuj ących) na wykłady do PG/ 
IMP PAN 

§1 

Celem nadrzędnym mobilności w/w uczestników Projektu jest zwiększenie 

potencjału dydaktycznego Studium Doktoranckiego na PG oraz transfer zdobytej 

wiedzy naukowo-dydaktycznej i „know-how” do macierzystych jednostek. 

§2 
1. Przed rozpoczęciem danego semestru (najpóźniej jeden miesiąc przed) Rada 

Koordynatorów Projektu rozpatrzy złożone wnioski i zatwierdzi plan przyjazdów. 

2. Wnioski wraz z swoim listem przewodnim mogą składać samodzielni pracownicy 

naukowo-dydaktyczni każdej jednostki uczestniczącej w Projekcie. Pracownicy Ci 

odpowiedzialni są za wstępny kontakt z potencjalnym kandydatem i wyrażenie 

przez niego intencji przyjazdu.  

3. Wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) musi zawierać 

a. Dane odnośnie proponowanego wykładowcy  

b. Krótki opis przedmiotu, który miałby on poprowadzić 

c. Sylabus przedmiotu (tematy wykładów w punktach) 

d. Dane zapraszającego pracownika PG/IMP PAN 

e. Proponowany termin przyjazdu profesora wizytującego 

4. Przedmioty w j. angielskim powinny być prowadzone w blokach po 15 godzin w 

ciągu 1 tygodnia.  

5. Proponowany wykładowca zgodnie z formalnymi wymogami projektu 

narzuconymi przez MNiSW musi wykazywać się odpowiednią aktywnością 

naukową (minimum 5 publikacji z Listy Filadelfijskiej opublikowanych w trzech 

ostatnich latach – czyli dla przyjazdów w 2013 r. w okresie 2009-2012). 
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6. Zgłoszenie wykładowcy oznacza jednocześnie zobowiązanie do zapewnienia co 

najmniej 10 osobowej grupy uczestników składającej się z doktorantów jednostek 

biorących udział w projekcie (WCH, WETI, WFTiMS, IMP PAN) 

§3 

Zaakceptowany wykładowca otrzyma stypendium przyjazdowe  z projektu w 

wysokości podane w Załączniku nr 2, przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów jego 

przyjazdu i pobytu w Gdańsku. Biuro projektu może pomóc zorganizować przyjazd 

danej osoby do Gdańska i zarezerwować hotel lub inne miejsce pobytu. 

§4 

1. Rozliczeniem przyjazdu profesora wizytującego na Politechnikę Gdańską/IMP 

PAN jest przedstawienie listy obecności podpisanej przez uczestników wykładu - 

doktorantów jednostek biorących udział w projekcie 

2. Osoba zapraszająca profesora wizytującego zobowiązana jest do przekazania 

dokumentu wymienionego w punkcie 1. do 14 dni od daty wyjazdu profesora 

wizytującego z Gdańska 

 

Gdańsk, 15 lutego 2013  W imieniu Rady Koordynatorów 

Dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG 

  

 

  Kierownik Projektu 
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Załącznik nr 1  

Visiting Professor – incoming fellowship 
Application Form 

 
Name of the candidate:   

Name and address of 

his/her institution: 

 

 

Proposed period of 

his/her visit: 

 

 

Inviting person:  

Title of the proposed 

lecture: 

 

Short description of the 

lecture (up to 10 

sentences) 

 

Syllabus of the lecture 

subjects (enlisted) 

1.   

2.   

3.   

… 

N. 

 

Short CV of the candidate (approx. half of the page) including list of his/her five the 

most important publications (only from ISI list – with non-zero IF) published within last 

three years (2009-2012):  
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Załącznik nr 2  

Wysoko ści stypendium dla profesorów wizytuj ących w poszczególnych 
latach trwania projektu 

 

Rok Kwota (w zł) 
2010 8 700 
2011 8 700 
2012 8 700 
2013 9 000 
2014 9 000 
2015 9 000 

 


