BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2018; poz. 273
ZARZĄDZENIE Nr 114
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych dla profesorów z zagranicy
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2017 r.,
poz. 252, z późn. zm.)
z a r z ą d z a się, co następuje:
§1
1. Mając na uwadze umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego i podniesienie jakości
kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej
„Uniwersytetem”, rektor może powierzyć wykonanie określonych zajęć dydaktycznych
profesorom z zagranicy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zwanej dalej „grantem
dydaktycznym”.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o profesorze z zagranicy należy przez to rozumieć osobę,
która:
1) jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z późn. zm.);
2) posiada tytuł naukowy profesora lub jest zatrudniona na stanowisku profesora
w innej uczelni, w instytucie badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii
Nauk, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej;
3) nie jest zatrudniona w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę.
3. Grant dydaktyczny obejmuje przeprowadzenie przez profesora z zagranicy co najmniej
60 godzin zajęć na stacjonarnych studiach wyższych albo studiach doktoranckich.
§2
Grant dydaktyczny przyznaje rektor na wniosek dziekana wydziału wnioskującego o zawarcie
umowy zaopiniowany przez prorektora właściwego do spraw kształcenia oraz prorektora
właściwego ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.

§3
1. Całkowity koszt realizacji grantu dydaktycznego jest pokrywany z funduszu spójności,
z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia profesora z zagranicy nie może przekroczyć
20 000 zł.
2. Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana, wyrazić zgodę na pokrycie przez
Uniwersytet kosztów przelotu profesora z zagranicy liniami lotniczymi w klasie
ekonomicznej i zakwaterowania w domu studenckim, hotelu asystenckim lub Hotelu
Uniwersyteckim, pod warunkiem dostępności miejsc.
§4
1. Wnioski do rektora o przyznanie grantów dydaktycznych składa się za pośrednictwem
prorektora właściwego do spraw kształcenia w terminie:
1) do 31 sierpnia, jeśli wniosek dotyczy zajęć planowanych do realizacji w semestrze
zimowym lub cyklu rocznym;
2) do 31 stycznia, jeśli zajęcia miałyby być realizowane w semestrze letnim.
2. Wzór wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej i realizację zajęć w ramach grantu
określają odrębne przepisy. Do wniosku dodatkowo należy dołączyć życiorys naukowodydaktyczny wraz z listą publikacji osoby, której dotyczy wniosek o przyznanie grantu.
§5
1. Grant dydaktyczny trwa nie dłużej niż od 1 października do 20 września następnego roku.
2. Rozliczenie grantu dydaktycznego następuje jednorazowo na podstawie rachunku
przedstawionego po wykonaniu całości zajęć dydaktycznych.
§6
1. Dziekan wraz z rachunkiem poświadczającym wykonanie zajęć dydaktycznych
powierzonych w formie grantu przedstawia sprawozdanie z realizacji otrzymanego grantu
prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia.
2. Obsługę postępowania w sprawie uzyskania grantu, w tym przygotowanie umów zapewnia
Dział Kształcenia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2018 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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