Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 48/o/05/2017

Załącznik nr 14
ZASADY ODBYWANIA STAŻU PRZYGOTOWUJĄCEGO STUDENTA DO PODJĘCIA
OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO I OTRZYMYWANIA STYPENDIUM
Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
§1
Warunki ubiegania się o udział w stażu
Student studiów drugiego stopnia może ubiegać się o odbywanie w czasie ostatniego roku
studiów stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, jeżeli
spełnia łącznie następujące warunki:
1) uzyskał z dotychczas zaliczonych semestrów studiów II stopnia średnią ocen nie
niższą niż 4,50;
2) wykazał się osiągnięciami naukowymi, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;
3) posiada dwie pozytywne opinie nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem
doktora, w tym opinię nauczyciela akademickiego przewidywanego jako opiekuna
naukowego stażu;
4) uzyskał akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału odbycia stażu
w tej jednostce;
5) przedstawił plan odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków
nauczyciela akademickiego, zatwierdzony przez dziekana.
§2
Zasady wyłaniania studentów stażystów i tryb przyznawania stypendium
1. Rektor PK, kierując się stanem środków na koncie własnego funduszu stypendialnego
uczelni oraz uwzględniając wnioski dziekanów wydziałów, w których planuje się odbycie
przez studentów stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela
akademickiego, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Samorządu Studenckiego PK,
ustala dla każdego z wydziałów liczbę studentów, którzy wezmą udział w stażu.
2. Dziekan wydziału na podstawie złożonych wniosków tworzy listę rankingową, w celu
wyłonienia studentów, którzy wezmą udział w stażu przygotowującym do podjęcia
obowiązków nauczyciela akademickiego.
3. Lista rankingowa tworzona jest w oparciu o:
1) średnią ocen z dotychczas zaliczonych semestrów studiów II stopnia, nie niższą niż
4,50, przeliczoną na punkty z wagą 0,6;
2) uzyskane punkty za osiągnięcia naukowe studenta, tj.:
a) 1 punkt za uzyskanie tytułu laureata w wydziałowych sesjach kół naukowych,
b) 2 punkty za udział w projekcie badawczym jako wykonawca,
c) 2 punkty za wygłoszenie referatu na konferencji krajowej,
d) 3 punkty za wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej,
e) 4 punkty za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym
w aktualnym „Ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych” (lista B),
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
f) 6 punktów za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym
w aktualnym „Ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych” (lista A),
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
przeliczone z wagą 0,4.
4. Dla wyłonionej liczby studentów Rektor PK ustala czas trwania stażu, wysokość
stypendium oraz okres jego pobierania.
5. Rektor PK podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia studenta na staż i przyznania
stypendium z tego tytułu.
6. Student stażysta otrzymuje stypendium wypłacane ze środków własnego funduszu
stypendialnego PK. Stypendium przyznawane jest na czas trwania stażu, tj. na okres

do 10 miesięcy, w przypadku stażu trwającego dwa semestry lub na okres do 5 miesięcy,
w przypadku stażu trwającego jeden semestr. Stypendium wypłacane jest co miesiąc.
7. Utrata prawa do udziału w stażu następuje przed upływem terminu wskazanego
w decyzji, z dniem:
1) utraty statusu studenta PK;
2) rozpoczęcia przez studenta urlopu długoterminowego;
3) stwierdzenia przez dziekana niewywiązywania się przez studenta z obowiązków
stażysty.
8. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 7, Rektor
PK stwierdza wygaśnięcie decyzji dotyczącej udziału studenta w stażu i przyznania
stypendium z tego tytułu. Wypłata stypendium zostaje wstrzymana od pierwszego
miesiąca następującego po zdarzeniu powodującym utratę prawa do udziału w stażu.
§3
Obowiązki studenta odbywającego staż
1. Student, który uzyskał zgodę na udział w stażu, zobowiązany jest do wywiązywania się,
bez zastrzeżeń, z obowiązków studenta określonych w regulaminie studiów. Udział
w stażu nie może powodować opóźnień w terminowym przygotowaniu pracy dyplomowej
i ukończeniu studiów.
2. Student odbywający staż zobowiązany jest do:
1) współprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w jednostce, w której odbywa
staż, w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w każdym semestrze; zajęcia muszą być
współprowadzone pod nadzorem nauczyciela akademickiego wskazanego przez
kierownika jednostki organizacyjnej wydziału, w której student odbywa staż;
2) uczestnictwa w działalności naukowo-badawczej jednostki organizacyjnej wydziału,
w której odbywa staż, realizowanej w ramach działalności statutowej i/lub w ramach
projektów badawczych.

