
Zarządzenie nr 6/K/14 

Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 6 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi 

 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz art. 102-103
6
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 55 i § 142 Statutu 

Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie określa: 

1) zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego (UG) 

niebędących nauczycielami akademickimi w szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach 

wyższych, na studiach doktoranckich odbywających się poza UG, studiach podyplomowych, 

studiach MBA oraz na szkoleniach i kursach specjalistycznych; 

2) zasady i warunki współfinansowania kosztów kształcenia; 

3) zasady i warunki udzielania urlopów szkoleniowych. 

2. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników rozumie 

się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w szkołach ponadgimnazjalnych, 

szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w ramach form 

pozaszkolnych z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno dotyczyć rozwoju, wiedzy i kwalifikacji 

pracownika związanych z rodzajem wykonywanej pracy, zakresem jego obowiązków i zadań. 

 

§ 2 

1. Dofinasowanie nauki na studiach wyższych, na studiach doktoranckich oraz na studiach 

podyplomowych organizowanych poza UG może dotyczyć wyłącznie tych kierunków studiów, 

które związane są z rodzajem wykonywanych przez pracownika zadań i nie są prowadzone 

w UG. 

2. Pracownicy będący słuchaczami niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie 

Gdańskim nie ponoszą opłat za te studia. 

 

§ 3 

1. Dofinansowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych, na studiach 

doktoranckich odbywających się poza UG, studiach podyplomowych lub studiach MBA dotyczy 

pracowników posiadających co najmniej jednoroczny staż pracy w Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Kanclerz może odstąpić od warunku posiadania przez pracownika wymaganego w ust. 1 stażu 

pracy, jeżeli uzna, że wymaga tego ważny interes Uczelni. 








