
Uchwala nr 513
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie warunkdw i trybu kierowania zo granicg
pracownik6w, doktorantdw i studentdw (Jniwersytetu w Biu$mstoku

w celach naukowych, dydoktycznych i szkoleniowych

Na podstawie 
^rt.42 

tst.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U. Nr 164 poz.l365 z p62n. zm.) w zwiEzku z Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i
szkofnictwa wyZszego z dnia 12 pa2dziemlka 2006 r. w sprawie warunk6w kierowania os6b
za granica w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szcze96lnych
uprawnieir tych os6b ( Dz. U. Nr 190 poz. 1405 ), zwanym dalej Rozporzqdzeniem, Senat
Uniwersyetu w Bialymstoku ustala nastgpui4ce warunki i tryb kierowania za granicE
pracownik6w, doktorant6rv i student6w Uniwersytetu w Bialymstoku w celach naukowych,
dydaktycznych i szkoleniowych:

$r
warunkiem skierowania za granica pracownika, doktoranta i studenta Unirversytetu
w Bialymstoku rv celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych jest spelnienie
wymagafi okreSlonych Rozporzqdzeniem oraz:
1) w przypadku pracownika - nalezyle wywiqzywanie sig z obowi4zk6w pracowniczych.
2) w przypadku doktoranta - bardzo dobre lub dobre wyniki egzamin6w objgrycn

programem studi6w doktoranckich, postQpy w pracy naukowej i przygotowyu,aniu
rozprawy doktorskiej,

3) w przypadku studenta - nysoka Srednia ocen z egzamin6w objgtych programem studi6w
oraz terminowy przebieg studi6w.

$2
l. Pracownik, doktorant, student ubiegajqcy sig o skierowanie za granicg w celach

naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych wypelnia ,,Wniosek o skierowanie za
granicq", zwany dalej ,,Wnioskiem". Wz6r ,,Wniosku" stanowi Zalqcznik do ninieiszei
Uchwaly.
.,Wniosek" akceptuje:
w przypadku nauczyciela akademickiego - bezpodredni przelolony oraz Dziekan
Wydzialu i Kierownik innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
w przypadku pracownika niebgdqcego nauczycielem akademickim - bezpoSredni
przelozony oraz odpowiednio DziekadKierorvnik innej jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu lub, zgodnie z podlcgloSci4 sluZbowE, Rektor. Prorektor, Kanclerz,
w przypadku doktoranta - opiekun naukowy i Kierownik studi6w doktoranckich,
w przypadku studenta - Dziekan lub Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich.

$3
Wypelniony i zaakceptowany przez bezpodrcdniego przeloZonego i Dziekana
Wydzialu,/Kierownika innej jcdnostki organizacyjnej Uniwersytetu ,,Wniosek', naleZy
zlozyt, w Dziale Program6w Migdzynarodowych i Wsp6lpracy z Zagranic4 najpo2nicj na
7 dni przed planowanym terminem wyjazdu, z zasftzczcniem ust. 2.
I)racownik ubiegaj4cy sig o skierowanie za granicg na okres powy2ej miesiqca winien
zloZyc ,,Wniosek" na.lp62niei na l4 dni przed planowanym termineln wyjazdu.
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$4

Pracownik moze zostac, skierowany za granicp jezeli zostanie mu udzielony urlop
szkoleniowy lub urlop bezplatny.
Przy ubieganiu sig o skierowanie za granicE na okres nie przekraczaiqcy miesiqca,
pracownik otrzymuje urlop szkoleniowy, platny wedlug zasad obowiqzujqcych pizy
obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Przy ubieganiu sig o skierowanie za granice na okres powyzej miesiqca lub o przedluZenie
skierowania na okres przekraczaiqcy miesi4c pracownik mo2e d..zymae urlop
szkoleniowy.
Przy ubieganiu sip o skierowanie za granica, w celach o kt6rych stanowi uchwala, urlopu
udziefa Rektor lub Prorektor ds. Nauki i Wsp6lpracy z Zagranicar.

$5
Polecenie wyjazdu sluZbowego za granica wydaje prorektor ds. Nauki i wsp6lpracy z
Zagranicq na podstawie,, Wniosku".

$6
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Bialystok, dnia

WNIOSEK O SKIEROWANTE ZA GRANTCE

Imig i Nazwisko: .............,,.........
tytul i stopieri naukowy

Data i miejsce urodzenia:.......
dzieh miesi4c rok miejsce

Adres domowy:

Nr dowodu osobistego/ lub nr paszportu

tel.
-.anowisko, miejsce pracy (instytut):

Wyjazd do:,...................
miejscowoSC

tl

kuj

nazwa instytucji prryjnuj{cej dokhdny termi|r wyjazdu i powrotu

Proszp o udzielenie urlopu:
l. szkoleniowego w terminie:
2. bezplataego w terminie:

Cel i charakter wyjazdu (odpowiednie zakre5lid):
l/ prowadzenie badan naukowych - jezeli uczestniczy w realizacji badari naukowych w kraju,
2/ podejmowanie i prowadzenie dzialalnoSci dydaktycznej,

., 3/ szkoleniowy na:
' a/ odbycie czgdci jednolitych studi6w magisterskich lub uzupelniaj4cych studi6w

magisterskich albo wy2szych studi6w zawodowych,
b/ studia podyplomowe,
c/ studia doktoranckie (na studia doktoranckie mogq byi kierowane za granicg

osoby posiadaj4ce odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staz pracy
w danej specjalnodci),

d./ sta2e naukowe , artysayczne lub specjalizacyjne,
e/ kursy jgzykowe i inne kursy podnosz4ce kwalifikacje zawodowe,
f/ praktyki zawodowe,

4/ konferencja, zjazd, sympozjum (tytul referatu),
5/ kwerenda,
6/ projekty Unii Europejskiej,
7/ Socrates/Erasmus
8/ i inne (podai jaki)



.t
Specyfi kacja koszt6w wYjazdu :

koszty planowane ...'........"""""'

kosztY Podr62Y :

a-l samolot
b/ autobus
c/ Pociqg
d/ samoch6d (PrywatnY / sluZbowY

e/ ubezpieczenie

216dla finansorvania:

Z16tlla finansowania:
koszty pobYtu* :'----i 

iv"iuttna doj azd (odpowiednie zakre6lii): (tak)- (nie)

b/ diety pobytowe : liczba -----------

"'t 
ii"tyt'ry"tutty hotelowe (odpowiednie zakreSlii): liczba ----

<V inne oplaty (np. konferencyjne, wizowe)"

* pracownik wyr ,.La zgodpna moiliwoS6 wyplacenia zaliczki.w walucie polskiej, w wysoko6ci

r,"r"*fi""i rtwnowirto66 przyslugujqcej zaliczki w walucie obcej'

PodPis

Downioskunaleiydol4czy0zaproszenie,orazinformacjeozakresieswiadczenpokrywanych
przez stronQ przyjmuj4cE- organizatora'

Wnoszac o Srodki na sfinansowanie mojego wyjazd} za- granicQ r6wnoczeSnie zobowi4zujp sig

#;;til#;;;;;;;il k*"t w terminie 'i"d-iu 
dni po powrocie zwvjazdu slu2bowego

Akceptacja Kierownika Jednostki Podpis osoby zainteresowaneJ

Udzielam urlopu '....'..'.'...' w lcrminie "'

llo.lpis Rekton lub Ptoreklo.o t:/s 'Nauki i Wspdlpncy z Zagrunic(

Wyrrzam zgodt na skierowanic zn gr0nict w lermrnle

Akceptacja Dziekana WYdzialu

/ podpis Prorcktoru ds' Nouki i Llspdlpracy z Zogronic(

Data wplywu do Dzialu Program6w i Wsp6lpracy z Zagranicq:


