Zarządzenie nr 14
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 21.07. 2010 r.
w sprawie studenckich praktyk zawodowych
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra
Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 roku w sprawie
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia
międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166 z późn. zm.), zarządza się
co następuje:
§1
1. Praktyki zawodowe wynikające z programów nauczania i planów studiów stanowią
integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
2. Szczegółowe zasady oraz formy odbywania praktyk zawodowych określa rada wydziału
jednostki prowadzącej kształcenie, uwzględniając wymogi zawarte w standardach
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.
3. Dziekan wydziału zawiera umowę/porozumienie z instytucją przyjmującą studenta na
praktykę zawodową.
4. Nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyki
powołany przez Dziekana. Dziekan określa szczegółowy zakres obowiązków opiekuna
praktyki.
5. Dokumentację realizowanych studenckich praktyk prowadzi jednostka organizacyjna
prowadząca kształcenie.
6. Na kierunkach nieoferujących specjalności nauczycielskiej praktyki pedagogiczne nie
mogą być traktowane jako praktyki zawodowe.
§2
1. Koszty związane z realizacją studenckich praktyk zawodowych wynikających ze
standardów kształcenia na studiach stacjonarnych finansowane są z dotacji przyznanej
Uczelni na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych.
2. Koszty związane z realizacją studenckich praktyk zawodowych nie wynikających ze
standardów kształcenia na studiach stacjonarnych finansowane są przez jednostki
organizacyjne ze środków własnych wydziałów.
3. Koszty związane z realizacją studenckich praktyk zawodowych na studiach
niestacjonarnych finansowane są przez podstawowe jednostki organizacyjne ze środków
zapreliminowanych w kalkulacji kosztów kształcenia na poszczególnych kierunkach
studiów.
4. Dziekan Wydziału do dnia 31 października każdego roku wraz z preliminarzem kosztów
planu rzeczowo-finansowego składa Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Kontaktów
z Regionem preliminarz kosztów prowadzenia studenckich praktyk zawodowych,
o których mowa w ust. 1, dotyczący następnego roku kalendarzowego. Preliminarz
powinien być zaopiniowany przez Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich. Rozliczenie
finansowe praktyk dokonywane jest w roku budżetowym (tj. kalendarzowym).

§3
1. Z tytułu realizacji studenckich praktyk zawodowych przewidzianych w planach studiów,
Uniwersytet/ jednostka organizacyjna Uniwersytetu finansuje koszty:
1) ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (student
posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków przed
skierowaniem na odbycie praktyki składa pisemne oświadczenie o fakcie
ubezpieczenia),
2) dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich z tytułu kierowania lub
sprawowania opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
3) wynagrodzenia opiekunów praktyk studenckich w zakresie specjalności
nauczycielskiej z ramienia szkoły lub innej placówki dydaktyczno-wychowawczej.
2. Za ubezpieczenie studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiada
właściwa jednostka organizacyjna Uniwersytetu, która zobowiązana jest do dostarczenia
wskazanemu
ubezpieczycielowi
(wyłonionemu
przez
Uniwersytet
zgodnie
z obowiązującymi przepisami) danych osobowych studentów podlegających
ubezpieczeniu, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki.
3. Właściwa jednostka organizacyjna Uniwersytetu zapewnia studentom miejsca w domach
studenta na czas odbywania studenckich praktyk zawodowych.
§4
1. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
nauczycielowi akademickiemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od
45% − 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta (określonego w
załączniku nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej; Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z późn.
zm.). Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami
zawodowymi ustala się z zachowaniem zasady, że wysokość wynagrodzenia zależna jest
od liczby studentów, nad którymi sprawowana jest opieka oraz wymiaru praktyki. Liczba
studentów powierzonych opiece jednego nauczyciela akademickiego powinna być
uzasadniona pod względem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Jednostka
organizacyjna Uczelni otrzymuje środki na dodatkowe wynagrodzenia za kierowanie lub
sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w wysokości wynikającej
z iloczynu liczby skierowanych na praktyki studentów i ustalonej przez Rektora stawki
wynagrodzenia za opiekę nad jednym studentem przez jeden tydzień praktyki.
2. Wynagrodzenie za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami
zawodowymi nauczyciel akademicki otrzymuje po zakończeniu praktyki i rozliczeniu
studentów.
3. Opiekun praktyk z ramienia szkoły lub innej placówki dydaktyczno-wychowawczej
przyjmującej studentów na praktyki zawodowe w zakresie specjalności nauczycielskiej
otrzymuje za każdy tydzień sprawowania opieki nad studentem podczas odbywania
praktyki ciągłej wynagrodzenie w wysokości 25 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest na
podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku
a opiekunem praktyk z ramienia szkoły lub placówki dydaktyczno-wychowawczej.

§5
1. W przypadku gdy warunkiem dopuszczenia studenta do realizacji praktyki zawodowej
jest wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych:
1) laboratoryjne
badania
sanitarno-epidemiologiczne
studentów
wykonują
akredytowane w zakresie przedmiotu badania laboratoria Państwowej Inspekcji
Sanitarnej,
2) badania lekarskie przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Do 31 października każdego roku akademickiego jednostki organizacyjne Uniwersytetu
przekazują do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich dane dotyczące liczby studentów
podlegających laboratoryjnym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Dział Dydaktyki
i Spraw Studenckich przekazuje informację dotyczącą zapotrzebowania Uczelni na
przeprowadzenie badań właściwej jednostce Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Koszty
laboratoryjnych badań sanitarno-epidemiologicznych studentów finansowane są,
w granicach określonych złożonym zapotrzebowaniem, ze środków budżetu państwa
będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Koszty badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, finansowane są ze środków publicznych
w ramach świadczeń opieki zdrowotnej.
4. W przypadku gdy instytucja przyjmująca studenta na praktykę poinformuje, że podczas
realizacji praktyk zawodowych student narażony jest na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i warunkiem dopuszczenia go
do realizacji praktyki jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań zdrowotnych do jej podjęcia, badania przeprowadzają oraz wydają
stosowne zaświadczenie lekarze Poradni Medycyny Pracy.
5. Koszty badań, o których mowa w ust. 4 pokrywane są ze środków budżetu samorządu
województwa.
6. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz w ust. 4 wykonywane są na podstawie
skierowania wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.
§6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.
2. Traci moc Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

