Regulamin podstawowych obowiązków studenta stażysty
Niniejszy Regulamin wydany zostaje na podstawie § 107 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i wprowadzony stosowną Uchwałą Senatu, zgodnie z
brzmieniem ww. przepisu.
§1
Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub przedostatniego i ostatniego semestru
jednolitych studiów magisterskich, wyróżniający się osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy, który
uzyskał za dotychczasowy okres studiów średnią ocen co najmniej dobrą, może odbywać staż
przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na mocy decyzji Rektora,
podjętej na wniosek dziekana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może odstąpić od
wymogu dotyczącego średniej ocen.
§2
1. Staż trwa przez okres jednego lub dwu semestrów, nie dłużej jednak niż rok.
2. Staż może być podjęty tylko jednokrotnie przez danego studenta.
3. Warunkiem przyjęcia na staż jest złożenie podania najpóźniej na 2 tygodnie przed
rozpoczęciem semestru lub roku, w trakcie którego miałby się odbywać staż.
4. Podanie studenta w ww. kwestii składane jest na ręce dziekana i opiniowane przez kierownika
zakładu, w którym miałby się odbywać staż. W podaniu powinien zostać określony czas
trwania stażu, opiekun stażysty (kierownik zakładu), dotychczasowe osiągnięcia studenta (w
tym średnia ocen) oraz uzasadnienie.
§3
1. Do podstawowych obowiązków studenta stażysty należy:
a) uczestniczenie w nie więcej niż 60 godzinach obliczeniowych zajęć dydaktycznych w ciągu
semestru,
b) udział w prowadzeniu prac badawczych,
c) wykonywanie zleconych przez kierownika zakładu, w którym student odbywa staż, zajęć
naukowych i organizacyjnych,
d) ubezpieczenie się, na własny koszt, od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli opiekun stażysty nie
postanowi inaczej.
2. Szczegółowy zakres obowiązków danego studenta stażysty określany jest przez kierownika
zakładu, w którym student odbywa staż.
3. Student stażysta uczestniczy w zajęciach dydaktycznych jako asystujący lub prowadzący
zajęcia pod nadzorem nauczyciela akademickiego, natomiast nie może samodzielnie
prowadzić zajęć.
4. Student stażysta nie może pracować w zastępstwie za nauczyciela akademickiego.
5. Obowiązki wynikające z odbywanego stażu nie mogą kolidować z obowiązkami studenta
AWF w Warszawie, określonych w przepisach odrębnych.
6. Student stażysta nie pozostaje w stosunku pracy z Uczelnią, chociażby wykonywał czynności
dydaktyczne przewidziane dla nauczycieli akademickich
§4
1. Student stażysta ma prawo:
a) otrzymywać miesięczne stypendium (ze środków własnych Akademii) w wysokości nie
niższej niż 30% najniższego wynagrodzenia asystenta. Stypendium na wniosek
zainteresowanego przyznaje prorektor ds. studenckich na okres do 10 miesięcy, uwzględniając

b)
c)
2.
3.

opinię rady wydziału i po zapoznaniu się z programem stażu przygotowanym przez opiekuna
stażysty będącego w randze kierownika zakładu, w którym odbywa się staż. Stypendium dla
studenta stażysty przyznaje się na zasadach przewidzianych w Regulaminie Własnego
Funduszu Stypendialnego,
do korzystania z księgozbioru zakładu oraz biblioteki AWF w Warszawie na prawach
pracownika,
za zgodą kierownika zakładu do korzystania ze sprzętu należącego do zakładu, a w razie
zgody dziekana, także sprzętu stanowiącego własność wydziału.
Stażysta ponosi odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody materialne poniesione przez
wydział w wyniku rażącego niedbalstwa stażysty.
Odbycie przez studenta stażu nie zobowiązuje Uczelni do zatrudnienia studenta po ukończeniu
przez niego studiów.
§5

1.
2.
a)
b)
c)

Po zakończeniu stażu student stażysta podlega ocenie przez kierownika zakładu.
Zakończenie stażu następuje:
po upływie okresu, określonego w decyzji o dopuszczeniu do stażu,
przed upływem ww. okresu, na skutek decyzji dziekana,
w razie oświadczenia o rezygnacji z odbywania stażu, złożonego przez studenta stażystę na
ręce dziekana.
3. Student stażysta niewypełniający należycie swoich obowiązków może być od nich odsunięty,
a decyzję w tej kwestii podejmuje dziekan, na wniosek opiekuna stażysty.
§6

Odebranie studentowi stażyście stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a) niniejszego
Regulaminu (na podstawie właściwych zapisów Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego),
nie powoduje automatycznie wcześniejszego zakończenia stażu, lecz może stanowić podstawę decyzji,
o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b) niniejszego Regulaminu.
§7
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Po zakończeniu stażu dziekan, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez opiekuna
stażysty, wydaje studentowi, który ukończył staż, zaświadczenie o odbyciu stażu. Zawiera ono
informację o:
zakresie obowiązków obejmujących stażystę,
zakładzie w którym odbywał się staż i opiekunie stażysty,
liczbie godzin poświęconych na staż,
zaliczeniu bądź niezaliczeniu stażu,
Informacja o odbytym stażu zostaje umieszczona, na wniosek studenta, w suplemencie do
dyplomu.
§8

1. Niniejszy Regulamin nie narusza zapisów Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego
regulującego szczegółowe zasady przyznawania stypendium studentowi stażyście.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej Uchwały przez Senat
AWF w Warszawie.

