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 Zarządzenie nr 13 
 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 z 26 marca 2009 roku 
 
w sprawie:  zmian w zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. Zasad i trybu 

kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach 

naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych  
 

   Na podstawie uchwały nr 14/III/2009 Senatu UJ z 25 marca 2009 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr 7/II/2007 Senatu UJ z 2007 roku dot. określenia zasad i trybu kierowania 

pracowników, doktorantów i studentów za granicę zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 
W Zasadach i trybie kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach 

naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 10 

Rektora UJ z 15 marca 2007 roku wprowadzam następujące zmiany: 

1) w ust. 6 skreśla się zdania 3 i 4 o brzmieniu:  

„W letnim okresie wakacyjnym (od 1.07 do 30.09) na wyjazd szkoleniowy za granicę 

można wykorzystać aktualny urlop wypoczynkowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej na wniosek zainteresowanego, 

zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej.” 

    i w to miejsce wprowadza się zdania o brzmieniu: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach prorektor d.s. badań i współpracy 

międzynarodowej na pisemny wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez 

kierownika jednostki organizacyjnej/dziekana wydziału może udzielić urlopu płatnego 

na okres dłuższy niż 30 dni. Zgoda ta nie może być udzielona w przypadku 

podejmowania zatrudnienia za granicą. W tej sprawie pracownik składa stosowne 

oświadczenie”. 

2) w ust. 8 skreśla się zdanie ostatnie o brzmieniu: 

„Do tego limitu nie wlicza się wyjazdów w czasie przerwy semestralnej oraz okresie 

wakacji letnich (od 1.07 do 30.09).” 

§ 2 
 
Pozostałe postanowienia Zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów 

za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, o których mowa w § 1, 

pozostają bez zmian. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

                                   Rektor 
 
 
 
                         Prof. Karol Musioł 



 

Otrzymują: 

– Prorektorzy UJ 

– Dziekani Wydziałów UJ 

– wszystkie jednostki organizacyjne 

   działalności podstawowej 

– Dział Współpracy Międzynarodowej UJ 

– Archiwum UJ 

– Dział Spraw Osobowych x 2 

– Kwestura UJ x 3 

 
 



 


