Regulamin przyznawania statusu PROFESORA WIZYTUJĄCEGO
w Uniwersytecie Rzeszowskim
wykonującego czynności na podstawie umowy cywilno - prawnej

I. Niezbędne wymagania wobec osoby ubiegającej się o status profesora wizytującego
1. Status Profesora Wizytującego może zostać przyznany osobie niebędącej
obywatelem polskim, posiadającej tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora
sztuki lub zatrudnionej na stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie
badawczym, instytucie naukowym PAN, zagranicznej uczelni lub zagranicznej
instytucji naukowej, która przeprowadzi co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych
w Uniwersytecie Rzeszowskim, z wyłączeniem osób pozostających z Uniwersytetem
Rzeszowskim w stosunku pracy.
2. Profesor Wizytujący, o którym mowa w pkt 1 powyżej
następujące wymagania:

powinien spełniać

a. Profesor Wizytujący w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
powinien wykazać się co najmniej:
 wykazem publikacji indeksowanych w bazach Web of Sciences lub
Scopus w ilości większej niż 10
 Indeksem Hirscha wyższym niż 5
 udokumentowanym uczestnictwem w międzynarodowych grantach
badawczych
 stażami naukowymi w zagranicznych uczelniach
b. Profesor Wizytujący w zakresie nauk ścisłych i inżynierskich i nauk o życiu
powinien wykazać się co najmniej:
 wykazem publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym z listy A
znajdującego się w bazie Journal Citation Reports (JCR) w ilości co
najmniej 50 prac
 sumą Impact Factor wyższą niż 50
 Indeksem Hirscha wyższym niż 10
c. Profesor Wizytujący w zakresie nauk o sztuce i twórczości artystycznej
powinien wykazać się co najmniej:
 autorską realizacją i upublicznieniem dzieła plastycznego lub muzycznego
w ilości co najmniej 2, przy czym pod pojęciem autorskiej realizacji
i upublicznienia dzieła muzycznego rozumie się koncerty na dużą obsadę
wykonawczą (dyrygent/solista) lub recitale solowe ważne dla kultury lub
autorstwo/prawykonanie utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą
 współautorską realizacją i upublicznieniem dzieła plastycznego lub
muzycznego w ilości co najmniej 7, przy czym pod pojęciem współautorskiej
realizacji i upublicznienia dzieła muzycznego rozumie się udział w koncercie

kameralnym (dyrygent/kameralista) lub autorstwo/prawykonanie utworu
muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą
 przedsięwzięciami
naukowo-artystycznymi
lub
innymi
formami
upowszechniania kultury muzycznej lub plastycznej w ilości co najmniej 7,
przy czym w tej kategorii uwzględnią się organizację lub współorganizację
imprez artystycznych, (festiwale, konkursy i inne formy) lub reżyserię
przedsięwzięć artystycznych, udział w komisji oceniającej, prowadzenie
kursów i warsztatów muzycznych lub upowszechnianie wiedzy (publikacje
lub monografie naukowe mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa
narodowego czy rozwoju kultury)
 zewnętrzne projekty badawcze w liczbie większej niż 1.
3. Umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim
i Profesorem Wizytującym powinna obejmować obowiązek przeprowadzenia przez
niego co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu jednego lub dwóch
semestrów, a także udzielenie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do
wykorzystania materiałów dydaktycznych powstałych w związku z ww. zajęciami
dydaktycznymi, na polach eksploatacji oraz warunkach wskazanych każdorazowo w
treści umowy.

II. Procedura przyznania statusu Profesora Wizytującego
1. Wniosek o przyznanie statusu Profesora Wizytującego składa kierownik jednostki
podstawowej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Dziale Współpracy z Zagranicą
Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z:
- pozytywną opinią Rady Wydziału/Instytutu
- informacją o jego dorobku naukowym, zgodnie z postanowieniami pkt. I.2 powyżej
2. Status Profesora Wizytującego nadaje Rektor po pozytywnej opinii Senatu.
3. Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi rejestr osób
którym nadany został status Profesora Wizytującego.

III. Procedura zatrudnienia i forma wynagrodzenia
1. Zakres uprawnień i obowiązków Profesora Wizytującego, w tym wysokość
wynagrodzenia oraz warunki udzielenia licencji, o której mowa w pkt. I 3 powyżej
określa umowa cywilnoprawna.
2. Za przygotowanie i zawarcie umowy odpowiada Wydział/Instytut, w którym
Profesor Wizytujący będzie wykonywał powierzone czynności.
3. Wysokość wynagrodzenia Profesora Wizytującego uwzględniającego udzielenie
licencji, o której mowa w pkt. I.3 nie może przekroczyć 600,00 zł (słownie: sześćset
złotych) brutto, za jedną godzinę dydaktyczną.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej
Wydziału/Instytutu.

płatne jest ze środków

IV. Potwierdzenie odbycia zajęć.
W ciągu 14 dni od zakończenia zajęć, kierownik jednostki podstawowej Uniwersytetu
Rzeszowskiego składa do Rektora sprawozdanie z wykonania umowy przez Profesora
Wizytującego, obejmujące w szczególności rodzaj zajęć dydaktycznych, ich wymiar
czasowy oraz główne treści, a także zakres udzielonej licencji.
V. Regulamin wchodzi w życiu z dniem podpisania.

