
Uchwała nr 10/2018 
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 28  lutego 2018 r. 
zmieniająca Uchwałę nr 73/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. 

Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 
 
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183  tj. z 
późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycz-
nych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., poz. 1405), Senat Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie postanawia,  co następuje: 
 

§ 1 

§ 3 ust. 3 „Warunków i trybu kierowania za granicę pracowników  Akademii im. Jana Długosza w Czę-

stochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych”, stanowiących załącznik nr 1 do 

Uchwały Senatu nr 73/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za 

granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycz-

nych i szkoleniowych, uzyskuje brzmienie: 

„  

3 Opinia rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej wymagana jest do wniosku w sprawie: 

a) skierowania nauczyciela akademickiego za granicę na okres powyżej 14 dni, 
b) udzielenia urlopu nauczycielowi akademickiemu, kierowanemu go za granicę na okres powy-

żej miesiąca, w celach o których mowa w § 1, ze wskazaniem rodzaju i terminu urlopu.” 
 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 

tak – 24  nie- 0  wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło    24     senatorów, spośród   29  członków Senatu AJD z prawem 

głosu. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Senatu   

Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie 
              prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 


