
Zarządzenie Nr 28/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 3 stycznia  2013 r. 

 

 

w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich za kierowanie                                  

i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi. 

 

 

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę                             

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych                     

w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz.1447) 

 

postanawiam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Dodatkowe zadania związane z kierowaniem i sprawowaniem opieki nad praktykami 

zawodowymi zleca nauczycielom akademickim kierownik jednostki prowadzącej kierunek 

studiów. Kierownik wskazuje imiennie do Studium Praktyk Zawodowych kierunkowych 

opiekunów odpowiedzialnych za realizację praktyki na poszczególnym kierunku/ 

specjalności, formie  i roku studiów. 

 

§ 2 

 

Nauczyciele akademiccy kierujący i sprawujący opiekę nad studenckimi praktykami 

zawodowymi (kierunkowi opiekunowie praktyk) otrzymują dodatkowe wynagrodzenie                  

w zależności od rodzaju praktyki i liczby studentów odbywających praktykę. 

 

§ 3 

 

Wysokość wynagrodzenia za dodatkowe zadania, o których mowa w § 2, ustala się do 

wysokości 65 % stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, według 

następujących zasad: 

 

1. dla grup  do  40 studentów                40% 

2. dla grup od 41   do  60 studentów     45% 

3. dla grup od 61   do 80 studentów      50% 

4. dla grup od 81 do 100 studentów      55% 

5. dla grup od 101 do 120 studentów    60% 

6. dla grup ponad 120 studentów          65% 

 

§ 4 

 

Zadania nauczycieli akademickich kierujących i sprawujących opiekę nad studenckimi 

praktykami zawodowymi określa § 4 Regulaminu praktyk zawodowych w Uniwersytecie 



Kazimierza Wielkiego wprowadzonego zarządzeniem Nr 40/2007/2008 Rektora UKW  

z dnia 23 kwietnia 2008 r.  

  

§ 5 

 

1. Zobowiązuję Kierownika Studium Praktyk Zawodowych do wdrożenia  

i przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym zarządzeniu. 

 

2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi 

ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia.  

 

§ 6 

 

Traci moc obowiązującą § 3 Zarządzenia Nr 71/2007/2008 Rektora UKW z dnia 16 lipca 

2008 r. w sprawie dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich za kierowanie 

 i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami.  

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

                                                                                                      Rektor 

 

 

                                                                              prof. dr hab. Janusz Ostoja- Zagórski   


