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Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 80/R/14 

 

Zasady organizacji i finansowania praktyk studenckich, w tym praktyk  

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w Uniwersytecie Gdańskim 

 

1. Praktykami obowiązkowymi w Uniwersytecie Gdańskim są praktyki studenckie, w tym 

również praktyki stanowiące element przygotowania do wykonywania zawodu  

nauczyciela, których wymiar godzinowy oraz zakres merytoryczny został określony w  

programach kształcenia oraz planach studiów obowiązujących na danym kierunku studiów  

w Uniwersytecie Gdańskim i które są elementem toku studiów pozwalającym na zaliczenie  

danego okresu rozliczeniowego studiów.  

2. Student Uniwersytetu Gdańskiego zobowiązany jest do realizacji praktyk  

obowiązkowych w wymiarze godzin zgodnym z programem kształcenia danego kierunku 

studiów.  

3. Charakter praktyk obowiązkowych musi być zgodny z kierunkiem odbywanych przez 

studenta studiów. 

4. W stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014 

obowiązują wytyczne Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego  

w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych z dnia 1 października 2012 r. 

5. Osobą sprawującą nadzór nad realizacją praktyk obowiązkowych jest dziekan.  

6. Dziekan odpowiada za zapewnienie wysokiej jakości realizowanych na wydziale praktyk 

obowiązkowych i podejmuje w tym celu stosowne działania. 

7. Wydziałowy regulamin praktyk obowiązkowych, w tym ich formę i harmonogram ustala 

dziekan. Terminy realizacji praktyk obowiązkowych nie mogą kolidować z innymi  

zajęciami wynikającymi z planu studiów. 

8. Wszyscy studenci skierowani na praktyki obowiązkowe muszą być uprzednio  

ubezpieczeni przez Uniwersytet Gdański (posiadać ubezpieczenie NNW). W tym celu  

kierownik praktyk obowiązkowych zobowiązany jest do złożenia zbiorczej listy studentów  

uczestniczących w praktykach w Samodzielnej Sekcji ds. Ubezpieczeń UG do 3 - go dnia 

każdego miesiąca, w którym dany student będzie odbywał praktykę. 

9. Studentom, którzy odbywają praktyki obowiązkowe poza miejscem zamieszkania,  

przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem,  

zakwaterowaniem i dojazdami, w wysokości ustalonej na dany rok akademicki przez  

Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, z zastrzeżeniem punktu 15.  

10. Zasady podziału przyznawanych studentom ryczałtów określa dziekan w drodze  

zarządzenia. 

11. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki 

obowiązkowe przysługuje jedynie nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych  

w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.  

12. Stawkę wynagrodzenia dla nauczyciela na dany rok akademicki ustala Prorektor  

ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. 

13. Stawka wynagrodzenia dla nauczyciela odnosi się do każdego podlegającego jego opiece 

studenta odbywającego praktyki obowiązkowe przygotowujące do wykonywania  
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zawodu nauczyciela w wymiarze godzin zgodnym z programem kształcenia kierunku  

studiów. 

14. Dysponentem środków finansowych przyznanych wydziałowi na realizację praktyk  

obowiązkowych w danym roku jest dziekan. 

15. Ze środków, o których mowa w punkcie 14, dziekan może zorganizować i sfinansować 

koszty dojazdu (przejazd tam i z powrotem oraz na miejscu) praktyk obowiązkowych  

organizowanych dla studentów swojego wydziału. 

Studenci, którym zostały sfinansowane koszty dojazdu zorganizowanego przez  

Uniwersytet Gdański w ramach praktyk obowiązkowych, otrzymują zwrot kosztów  

zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 65% ryczałtu, o którym mowa w punkcie 9. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z warunków odbywania praktyk na 

danym kierunku studiów, które to warunki generują ponadprzeciętną  

wysokość kosztów dojazdu, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów może częściowo  

dofinansować ów dojazd. 

16. Dziekan lub prodziekan w imieniu uczelni – na mocy udzielonego przez Rektora  

imiennego pełnomocnictwa - zawiera porozumienia w sprawie realizacji praktyk  

obowiązkowych, z uwzględnieniem środków, o których mowa w punkcie 14.  

17. Na realizację praktyk obowiązkowych przeznacza się środki finansowe zgodnie z § 1 pkt 1 

lit. a uchwały nr 38/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w 

sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki  

organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 

18. Wysokość środków finansowych na realizację praktyk obowiązkowych dla  

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego na dany rok budżetowy 

ustala Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z  

obowiązującym planem rzeczowo-finansowym uczelni.  

19. O przekroczeniu limitu środków finansowych otrzymanych przez wydział na  

realizację praktyk obowiązkowych w danym roku budżetowym dziekan jest  

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prorektora ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu  

Gdańskiego. Przekroczenie wydatków na to zadanie o nie więcej niż 10% przyznanej kwoty 

może być sfinansowane ze środków posiadanych przez uczelnię, o ile  

z wnioskiem takim wystąpi dziekan danego wydziału. 

20. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad praktykami obowiązkowymi  

nauczycielowi akademickiemu przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim  

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 65% stawki minimalnego wynagrodzenia  

zasadniczego asystenta.  

21. O liczbie kierowników i opiekunów zajmujących się organizacją i nadzorem  

merytorycznym nad praktykami obowiązkowymi prowadzonymi na wydziale  

decyduje Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, na podstawie wniosku dziekana 

o powołanie kierowników i opiekunów praktyk na danym wydziale. 

 

 

 


