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Rektora Uniwersytetu w Bialyrnstoku
z dnia 26 wrze5nia2014 r.

)r sprawie studenckich pruklyk zawodowych
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sztalcenia stanowiq integraln4 cz9S6 procesu

entu.
odowych okreSla rada *ydzialu jednostki

Tawarte w Programach ksztalcenia

z instytucjq przyjmujqc4 studenta na praktykg

wynikaj4cych z program6w ksaalcenia

Dziekan okreSla szczeg6lowy zakres

tyk zawodowych wynikajqcych z programow

dzqca ksztalcenie'
niewynikaj4cych z programu ksztalcenia

odbycie praktyk okre6la zawarta pomrqdzy

stronami umowa.
N i nauczycielskiej' praktyki pedagogiczne realizowane

* wykonywania zawodu nauczyciela organizowane pr'zez

g Y i utnin" 
'u 

praktyki zawodowe na tych kierunkach
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Koszty zwiqzane z rcalizllciq studenckich praktyk zawodowych wynikajacych z plogramu

ksztalcenia na studiach ,tu":otiu*V"fl frn-.o*un" sq z dotacji przyznanej l)czelni na zadania

zwi4zane z ksztalceniem student6w studi6

Koszty zvli4zane z tealizacj4 studenck

ksaalcenia na studiach niestacjonarnych fi

ku wraz z Prel
cznYch Prelimi
w ust. l, do

DYdaktYki i SPraw

roku bud2etowYm

(ti. kalendarzowym). Wz6r preli praktyk zawodowych

olre6la Zal4cznik do niniejszego

ii.r"i"i",i" f""nsuje koszt6-w aktyk zawodowych niewynikaj4cych z programu

ksztalcenia
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Z tytulu realizacli studenckich praktyk zawodowych wynikaj4cych z program6w ksztalcenia,

Uniwersytet /podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersltetu finansuje koszty:

l) ubezpieczenia student6w od nastQpstw nieszczgsliwych wypadk6w (student posiadaj4cy

aktualne ubezpieczenie od nastgpstw nieszczgsliwych wypadk6w jest zobowi4zzny

do zlozen ia stosownego o:iwiadczenia),
2) dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich z tytulu kierowania lub sprawowania

opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
3) wynagrodzenia opiekun6w praktyk studenckich w zakresie specjalnosci nauczycielskiej

z ramienia szkoly lub innej plac6wki dydaktyczno-wychowawczej.
Jednostka organizacyjna Uczelni, kt6ra kieruje studenta do odbycia praktyki jest zobowi4zana

w szczeg6lnoSci do:

l) ubezpieczenia student6w od nastqpstw nieszczg6liwych wypadk6w,

2j dostarczenia wskazanemu ubezpieczycielowi (wylonionemu przez Uniwers)'tet zgodnie

z obowi4zujqcymi przepisarni) danych osobowych student6w podlegajqcych ubezpieczeniu,

w tenninie wskazanynt w umowie zawartej migdzy Uniwersytetem w Bialymstokl

a ubezpieczycielem.
3) zapewnienia studeutom miejsc w domach studenta na czas odbywania studenckich praktyk

zawodowych

$4

Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi nauczycielowi

akademickiemu przysluguje, jednorazowe w danym roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie

ustalone na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego

z dnia I I grudnia 20 l3 roku w spiawie warunk6w wynagradzania za praca i przyznawania innych

lwiadczei z:wi4zanych z prac4 dla pracownik6w zatrudnionych w uczelni publicznej'

Wysoko56 wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodor) ymi ustala

sig z zachowaniirr zasady, 2e wysoko66 wynagrodzenia zaleina jest od liczby student6w, nad

kt6rymi sprawowana jest opieka oraz wymiaru praktyki. Liczba student6w powierzonych opiece

jednego nauczyciela akademickiego powinna byi uzasadniona pod wzglgdem merytorycznym,

organizacyjnym i ekonom icznYm.

:einostka organizacyjna Uczelni otrzymuje Srodki na dodatkowe wy nagtodzenia za kierowanie lub

,p.a*o*anie- opieii- nad studenckimi praktykami zawodowyni w wysokosci wynikajqcej

z iloczynu liciby skierowanych na praktyki student6w i ustalonej przez Prorektora_ ds

Ekonomicznych siawki wynagrodzenia za opiekg nad jednym studentem przez jeden tydzieri

praktyk i.
Wynagrodzenie za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowyr

nauczyciel akadernicki otrzymuje po zakonczeniu praktyki i rozliczeniu student6w

Opiekun praktyk z ramienii szloty lub innej plac6wki dydaktyczno-wychowawczej przyj m uj 4cej

studentow na praktyki zawodowe w zakresie specjalnosci nauczycielskiej otrzymuje za kaady

tydzieri sprawowania raktyki wynagrodzenie ustalone

na oodstawie stawek znych w preliminarzu realizacli

studenckich praktyk z

Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 5 wypl stawie umowy c1'wilno-prawnej

zawart"g pomigdzy U;iwers)'tetem w Bialymstoku a opiekunem praktyk z ramienia szkoly

lub placowki dydaktyczno-wychowawcze1.

2.

2.

l.

3.

5.

4.

6

$s

L Badania sanitamo-epidemiologiczne warunkuj4ce dopuszczenie student6w do realizacji praktyk

zawodovrrych *ykony*ane s4 przez akredytowane w zakresie przedmiotu badania laboratoria

Pairstwowej Inspekcji SanitarneJ.



3.

Do 3 I paidziernika kazdego roku akademickiegojednostki organizacyjne uniwersFetu Przekazuj4

do Dzlah Dydaktyki i Spraw Studenckich dane dotycz4ce liczby student6w podlegaj4cych

laboratoryjnym badaniom ianitarno-epidemiologicznym. Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich

prr"ku ji informacjg dotycz4c4 zapotrzebowania Uczelni na przeprowadzenie badaf wlaSciwej

jednostci pa6stwowej Inspekcji Sanitamej. Koszty laboratoryjnych badaf sanitamo-

epidemiologicznych itudent6w finansowane s4, w granicach okeslonych zloaonym

zapotrzebowaniem, ze Srodk6w budzetu paristwa bgd4cych w dyspozycji ministra wlasciwego

do soraw zdrowia.
W przypadku, gdy instl,tucja przyjmul4ca studenta na praktykq poinformuje,2e podczas realizacji

pruityi ru*odo*ycn ituaini n nLony jest na dzialanie czynnik6w szkodliwych, uci4zliwych

iub nieberpiecznych dla zdrowia i warunkiem dopuszczenia go do realizacji praktyki. jest

przedloZenie zaswiadczenia lekarskiego stwierdzaj4cego brak przeciwwskazari zdrowotnych do je1

podjgcia, badania przeprow adzaj4 oraz wydaj4 stosowne zaswiadczenie lekarze Poradni Medycyny

Pracy.
Koszty badari, o kt6rych mowa w ust. 3 pokrywane s4 ze Srodk6w finansowych uczelnt

przewidzianych na ten cel w preliminarzu realizacji studenckich praktyk zawodowych w danym

roku kalendarzowym.
Badania, o kt6rych mowa w ust. I i 3 wykonywane s4 na podstawie skierowania wydanego przez

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
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Zan4dznnie wchodzi w 2ycie z dniem I pa:Zdziemika2ll4 r.

Traci moc Zarz4dzenie nr t4 Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia 2l .07 .2010 t. w sprawie
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Zalqcznik
do Zarz4dzenia nr r6
Rektora UDi$'ersytetu v Bialymstoku
z dnia 26.09.2014 r.
w sprawie studenckich praktyk zawodot'vch

PRELMINARZ REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOVYCH W ROKU ''"........

Wydzial

Kierunek
studi6w

Liczba
student6w

Czas trwania
praktyk

Iw tygodniach]

Stawka
ub€zpieczenia

[za studenla
/za misiqc
praktyk'l

Koszt
ubezpieczenia

Wynagrodzenie
opiekun6w

z UwB

Wynagrodzenie
opiekun6w
z plac6wek

Razem


