
Uchwała NR 6/2018 

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

w sprawie zasad odbywania stażu przygotowującego studenta do podjęcia 

obowiązków nauczyciela akademickiego 

 

podjęta 13 marca 2018 r. 

 

 
1. Student studiów drugiego stopnia, może odbywać w czasie ostatniego roku studiów 

staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. 

 

2. Przyjęcie na staż odbywa się na pisemny wniosek studenta, skierowany do Dziekana, 

zawierający:  

 wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych dydaktycznych i  organizacyjnych 

studenta (w tym informację o średniej uzyskanych ocen); 

 opinię pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego (co najmniej ze 

stopniem doktora), zatrudnionego na Wydziale o studencie i jego osiągnięciach; 

 zgodę pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego (co najmniej ze 

stopniem doktora), zatrudnionego na Wydziale na przyjęcie obowiązków opiekuna 

stażu;  

 plan stażu (czas trwania stażu, wykaz zaplanowanych zajęć dydaktycznych w 

których uczestniczy student wraz z wymiarem godzinowym); 

 zgodę dyrektora ds. dydaktycznych właściwego Instytutu na odbywanie stażu na 

zaplanowanych zajęciach.  

 

3. Do rozpatrzenia wniosków dziekan może powołać komisję. 

 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Dziekan rekomenduje Radzie 

Wydziału przyjęcie studenta na staż. 

 

5. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta na staż podejmuje Rada Wydziału. 

6. Utrata prawa do odbywania stażu przed upływem końcowego terminu stażu następuje 

z dniem: 

 utraty statusu studenta Uniwersytetu Wrocławskiego; 

 rozpoczęcia przez studenta urlopu długoterminowego; 

 złożenia przez studenta oświadczenia o rezygnacji ze stażu;  

 stwierdzenia przez Dziekana niewywiązywania się przez studenta z obowiązków 

stażysty. 

 

7. Student-stażysta zobowiązany jest do wywiązywania się, bez zastrzeżeń, z 

obowiązków studenta określonych w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  

 

8. Obowiązki studenta, wynikające z udziału w stażu, nie mogą być powodem opóźnień w 

terminowym przygotowaniu pracy dyplomowej i ukończeniu studiów. 

 

9. Student odbywający staż zobowiązany jest do współprowadzenia zajęć dydaktycznych, 

w wymiarze nie większym niż 45 godzin dydaktycznych w semestrze.  

 

10. Student-stażysta nie pozostaje z tytułu odbywania stażu w stosunku pracy z 

Uniwersytetem Wrocławskim.  

 

11. Po zaliczeniu przez opiekuna stażu, dziekan wydaje studentowi, który ukończył staż, 

zaświadczenie o odbyciu stażu. Zawiera ono:  



 imię, nazwisko opiekuna stażu; 

 nazwę i formę współprowadzonych zajęć;  

 liczbę godzin stażu; 

 opinię opiekuna stażu o przebiegu stażu. 

 

12. Informacja o zaliczonym stażu zostaje umieszczona, na wniosek studenta, w 

suplemencie do dyplomu. 

 

 


