
 Regulamin przyznawania 

Stypendiów dla profesorów wizytujących  na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu PROGRES - Program 

rozwoju: Gospodarka - Edukacja – Sukces. Wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków                 

o kluczowym  znaczeniu  dla gospodarki opartej na wiedzy. 
1/POKL/4.1.1/2010 

  

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1.  W ramach Projektu PROGRES - Program rozwoju: Gospodarka - Edukacja – Sukces, 

w celu wzmacniania potencjału dydaktycznego i naukowego oraz rozwijania jakości 

kształcenia studentów, UJK może zatrudniać na kierunkach biotechnologia, 

biotechnologia w języku angielskim, filologia angielska, wzornictwo, dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna, fizyka techniczna, zdrowie publiczne oraz specjalności grafika 

projektowa i reklama wybitnych naukowców jako profesorów wizytujących 

z renomowanych ośrodków krajowych i zagranicznych.  

2. Osoby zatrudnione na stanowisku profesora wizytującego niezależnie od przysługującego 

im wynagrodzenia za pracę otrzymują w ramach Projektu stypendium. Stypendium   

finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

3. Środki finansowe na stypendia pochodzą środków projektu „  PROGRES - Program 

rozwoju: Gospodarka - Edukacja – Sukces współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

4. Stypendia przyznawane są profesorom wizytującym w związku  z kształceniem ściśle 

powiązanym ze wzrostem jakości procesu dydaktycznego oraz  badaniami służącymi 

intensyfikacji wybranych kierunków kształcenia.  

5. W ramach procesu kształcenia zadaniem profesorów wizytujących będzie prowadzenie 

wykładów, seminariów i innych zajęć mających  służyć uatrakcyjnianiu dotychczasowej 

oferty dydaktycznej na UJK.  



6. Zasady zatrudniania profesorów wizytujących reguluje Statut UJK. Wymiar czasu pracy 

zatrudnienia profesora wizytującego w ramach Projektu określa rektor, z zastrzeżeniem iż 

zatrudnienie  to nie może przewyższać połowy etatu.       

 

 

 

§ 2 

Procedura przydzielania stypendiów 

 

1. Czas zatrudnienia profesora wizytującego  określa umowa  o pracę z uwzględnieniem 

§132 Statutu UJK.  

2. Warunkiem przyznania stypendium dla profesora wizytującego jest: 

1) legitymowanie się przez kandydata pozycją wybitnego uczonego lub specjalisty 

w reprezentowanej dziedzinie nauki oraz uznanym dorobkiem naukowym 

i dydaktycznym; 

2) posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, albo 

posiadanie stopnia naukowego doktora oraz znacznych i twórczych osiągnięć w pracy 

naukowej  lub artystycznej, potwierdzonych w trybie określonym w Statucie UJK; 

3) przedstawienie propozycji wykładów i innych zajęć dla studentów służącej 

poszerzeniu oferty edukacyjnej; 

4) określenie wkładu w proces dydaktyczny i naukowy UJK. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata; 

2) opisem dotychczasowego dorobku naukowego; 

3) plan pracy dydaktycznej  i naukowo-badawczej w okresie pobierania stypendium; 

4) opinię kierownika jednostki organizacyjnej, w której wykonywał będzie pracę  

profesor wizytujący. 

4. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy o stypendium pomiędzy UJK, 

a profesorem wizytującym. Warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki i prawa 

profesora wizytującego określi umowa. 

5. W przypadku utraty statusu profesora wizytującego UJK prawo do stypendium wygasa. 

 
 
 
 



§ 3 
 

Prawa i obowiązki profesora wizytującego 

 

1. Profesor wizytujący, pobierający stypendium, zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia wykładów seminariów lub innych zajęć dydaktycznych dla studentów, 

służących poprawie jakości  oferty edukacyjnej Uczelni  zgodnie   wymiarem czasu 

pracy wynikającym z jego umowy o pracę, 

2) wygłoszenia przynajmniej jednego wykładu z zakresu swojej działalności  naukowo-

badawczej, popularyzującego dziedzinę wiedzy, skierowanego do  społeczności 

akademickiej;  

3) udzielania kierownikowi Projektu   informacji  pozwalającej monitorować przebieg 

realizacji  programu;   

2. Szczegółowy zakres innych czynności wykonywanych przez profesora wizytującego na 

rzecz UJK może zostać określany każdorazowo w umowie o stypendium zawartej 

pomiędzy UJK, a profesorem wizytującym, stanowiącej załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany umowy ze stypendystą. 

4. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 

5. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu i na stronie internetowej www.ujk.edu.pl. 

6. Integralną częścią zarządzenia są wymienione w Regulaminie  załączniki. 

 

§ 5 

Załącznikami do Regulaminu są: 

1) wniosek w sprawie przyznania stypendium dla profesora  wizytującego,  

2) sprawozdanie z pobytu profesora 

3) wzór umowy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wniosek 
w sprawie przyznania stypendium dla  PROFESORA WIZYTUJĄCEGO 

w ramach realizacji  zadania 2,5 i 7 – Udział profesora wizytującego w zajęciach 
dydaktycznych w projekcie PROGRES - Program rozwoju: Gospodarka - Edukacja – 

Sukces”.  
 

Proszę o przyznanie stypendium dla profesora wizytującego 
 

Dane osobowe Kandydata 
Tytuł lub stopień naukowy □ profesor               □ dr hab.                      □dr 
Imię:  Nazwisko:  
Obywatelstwo  Data urodzenia:  
Adres zamieszkania: 
Ulica:  Nr budynku/lokalu:  
Kod pocztowy:  Miejscowość:  
Nr telefonu:  e-mail:  
Kobieta ze stopniem doktora powracająca do pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka/dzieci w ciągu 5 lat od urodzenia dziecka/dzieci 

□ TAK           □ NIE 
 
Wnioskowany okres stypendium: od ......................................do.................................... 
Dane dotyczące miejsca pracy kandydata: 
Nazwa Uczelni/Instytucji Naukowej, w której zatrudniony jest Kandydat: 
 
 
Wydział (instytut):  

 
 

Stanowisko: 
 
 

 

  

  

  

Krótki opis działalności naukowej ( podać :liczba publikacji , najważniejsze publikacje 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 



 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
Pan pobytu w UJK: 

nazwa jednostki w której będzie realizowana wizyta: 
 
 
 
proponowane tematyka i plan zajęć dydaktycznych dla studentów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
przewidywane rezultaty wizyty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuły referatów naukowych które będą wygłoszone w czasie pobytu w UJK: 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie zaproszenia sporządzone przez Kierownika Jednostki organizacyjnej przyjmującej kandydata 
 
Data i podpis wnioskodawcy 
 
 
 

 

  

 
 
 



 
 
 

SPRAWOZDANIE 
 Z POBYTU PROFESORA WIZYTUJ ĄCEGO 

 
w okresie od ................. do............................. 

 
 

Profesor  wizytujący: 
 
Imię, nazwisko, stanowisko: 

 

 
Instytucja zatrudniająca: 

 

 
Adres: 

 

 
Adres e-mail: 

 

Opiekun profesora wizytującego:  
 
Imię, nazwisko, stanowisko: 

 

 
Wydział/Instytut/Zakład 

 

 
Adres e-mail: 

 

Telefon kontaktowy:  
Pobyt Profesora Wizytującego:  
Data przyjazdu:  
Zaplanowane i zorganizowane zajęcia w 
Uczelni zostały przeprowadzone w dniach: 

 

Tematyka zajęć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data wyjazdu  
Ocena wykonania planu i korzyści dydaktyczne  wynikające z pobytu Profesora Wizytującego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Data ............................. 

 
               Podpis Opiekuna Profesora Wizytującego 

 
Umowa o stypendium dla profesora wizytującego 

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego funduszu Społecznego 
 

zawarta w dniu ................................ w Kielcach pomiędzy: 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanym przez: 
Rektora ....................................................................................................................................... 
 
a 
.......................................................................................................................................................
zamieszkałym/łą ........................................................................................................................... 
Legitymującym/ą się  dokumentem tożsamości .......................................................................... 
Zwanym w dalszej  treści umowy  „Stypendystą”, o następującej treści: 
 

§ 1 
a. Umowa zostaje sporządzona w oparciu o  Regulamin przyznawania stypendiów dla 

profesorów wizytujących na uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach 
projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

b. Stypendyście zostaje przyznane stypendium na okres ........................................................ 
         w wysokości..................................... zł. (słownie:.............................................................. 
        ............................................................................................................................................), 
        Płatne w miesięcznych równych ratach w wysokości ......................................................zł. 
c. Stypendium wypłacane będzie co miesiąc  przelewem na konto bankowe nr ................   

..............................................................................................................................................
d. Stypendium wypłacane będzie  pod warunkiem dostępności środków na  ten cel na 

rachunku bankowym projektu pn. ....................................................................................... 
         ......................................................................................................współfinansowanego ze   

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
e. Stypendia przyznawane są w celu wzmacniania potencjału dydaktycznego Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz rozwijania jakości kształcenia studentów. 
§ 2 

Stypendysta zobowiązany jest do prowadzenie wykładów lub innych zajęć dydaktycznych dla 
studentów, służących poszerzeniu oferty edukacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach w wymiarze  ................godzin w miesiącu. 

§ 3 
1.Obie strony mogą odstąpić od umowy o stypendium: 

1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach odstępuje od umowy w 
przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu 
pt........................................................................................................................... 

2) Stypendysta odstępuje od umowy, składając  Rektorowi oświadczenie o 
rezygnacji ze stypendium. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na wniosek każdej ze stron w 
przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonanie 
postanowień zawartych w umowie. 



 
                  § 4 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Regulamin, o którym mowa w § 1, ust. 1. 
3. Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy Strony podają rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny w Kielcach. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach , po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................                                                      ............................................. 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach                                                                                                     Stypendysta  

 


