
Uchwała Nr 78 /2018 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 11 stycznia 2017 r. 

w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(tj. Dz. U. z 2017 r., nr  2183 z późn. zm. ) w związku z § 88  Statutu Uniwersytetu Humanistycz-

no-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia, 

 co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistycz-

no-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (poprzednio Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie), zwanym dalej Regulaminem oceny, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 

Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w 

sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Dłu-

gosza w Częstochowie, zmienionej następnie uchwałą Nr 18/2017 Senatu Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2017 

Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regu-

laminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Czę-

stochowie oraz uchwałą Nr 7/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 

31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – wprowadza się zmianę o na-

stępującej treści: 

1. § 7 ust. 3 lit. b Regulaminu oceny uzyskuje brzmienie: 

„kierowanie, współkierowanie lub koordynowanie w ocenianym okresie projektem obejmu-

jącym badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanym dalej projektem badawczym,  

lub złożenie w ocenianym okresie dwóch prawidłowych wniosków (indywidualnych lub ze-

społowych) o finansowanie projektu badawczego,  

lub złożenie o ocenianym okresie jednego prawidłowego wniosku (indywidualnego lub ze-

społowego) i udział w dwóch  zespołach składających prawidłowe wnioski o finansowanie 

projektu badawczego, 

lub istotne osiągnięcia we współpracy krajowej i międzynarodowej mające znaczenie dla 

nauki i prac naukowo-badawczych lub sztuki (udział w naukowych gremiach międzynaro-

dowych, realizowana obustronnie naukowa wymiana krajowa i międzynarodowa, co naj-

mniej jeden trzymiesięczny staż naukowy, itd.)”. 

 

 

 



§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Często-

chowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich za-

trudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zmienionej następnie chwałą Nr 

18/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 

dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz uchwałą Nr 7/2018 Senatu Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę  

Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r.  

w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie, pozostają bez zmian. 

 

§3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 

tak -  23 nie - 0  wstrzymujących się –0 

w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z Prawem głosu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Senatu   

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Czestochowie 

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 

 


