
 

Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/12 

z dnia 12 września 2012 roku 

w sprawie współpracy z wykładowcami z zagranicy realizującymi 

kształcenie na Wydziale Chemii UG 

 

 

§1 

1. Zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach kształcenia na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Gdańskiego mogą być prowadzone przez wykładowców zza granicy 

w wymiarze nie niższym niż 60 godzin w roku akademickim. 

 

2. Przez wykładowcę z zagranicy rozumie się osobę spełniającą wymogi stawiane 

profesorom wizytującym, zgodnie z art. 114 ust. 1 oraz art. 115 ust. 1-2 ustawy 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 

późn. zm.) 

 

§2 

Zaproszenie wykładowcy zagranicznego do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych 

w danym roku akademickim jest każdorazowo opiniowane przez Radę Wydziału. 

 

 

§3 

Dziekan Wydziału, biorąc pod uwagę opinię Rady jednostki, podpisuje z 

wykładowcą zagranicznym umowę cywilno-prawną określającą rodzaj, wymiar 

godzinowy oraz termin zajęć dydaktycznych. 

 

 

§4 

Przynajmniej połowa z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych powinna odbyć się 

w formie wykładu. Pozostała część może być realizowana w formie ćwiczeń, 

konwersatorium, seminarium magisterskiego lub doktorskiego. 

 

 

§5 

1. W przypadku realizowania przez wykładowcę zagranicznego seminarium 

magisterskiego lub doktorskiego niezbędna jest jego afiliacja do jednostki 

organizacyjnej na Wydziale Chemii. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do pomocy wykładowcy 

zagranicznemu w organizowaniu zajęć, o których mowa w ust. 1. 

3. Afiliacja skutkuje zaliczeniem wykładowcy zagranicznego do składnika 

osobowego jednostki organizacyjnej w algorytmie podziału funduszu DS na 

Wydziale Chemii. 

 

 

 

 



 

 

§6 

1. Wynagrodzenie wykładowcy zagranicznego jest płatne z funduszu działalności 

statutowej Wydziału Chemii lub w miarę możliwości z innych źródeł. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest nie niższa niż 

wysokości stawki za godziny ponadwymiarowe profesora wizytującego, ustalanych 

w danym roku akademickim przez Władze uczelni. 

3. W ramach podjętej współpracy wykładowca zagraniczny może wystąpić do 

Dziekana Wydziału o dofinansowanie noclegu w trakcie jego pobytu. 

 

 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski  

Dziekan Wydziału Chemii UG 

 


