Zarządzenie nr 93/2009
z dnia 17 września 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie
w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim
i obowiązków opiekunów praktyk.
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 5 i § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać
jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie
kształcenia, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie
organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków
opiekunów naukowych ze zmianą w zarządzeniu nr 43 z dnia 27 czerwca 2008 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1. w § 1:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku /
specjalności studiów. Praktyki powinny być podejmowane przez studentów,
którzy zaliczyli co najmniej pierwszy semestr studiów.”,
2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Studentom nie przysługują od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu
praktyki.”,
2. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zawierania porozumień i umów, o których mowa w ust. 1 upoważnieni
są dziekani wydziałów i prodziekani. Wzory porozumienia i umowy stanowią
załączniki nr nr 1 i 2.”,
3. w § 3:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydział w ramach środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną,
wydziela w planie rzeczowo-finansowym środki przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z organizacją praktyk, w tym na wynagrodzenia
opiekunów praktyk, z zastrzeżeniem ust. 3.”,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30
października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia
określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa.”,
4. w § 4:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dziekan może także zaliczyć praktykę odbytą w ramach projektu pt.
Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1.1) jako praktykę zawodową. W celu
zaliczenia praktyki, student składa do dziekana wniosek wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3a.”,
2) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numerację ust. 4,
5. skreśla się § 7,
6. w § 8 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowa wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1 jest rejestrowana
w Kwesturze przed przystąpieniem studenta do odbycia praktyki
pedagogicznej.”,
§2
1. Uchyla się wzory porozumienia i umowy stanowiące załączniki nr nr 1 i 2 do
zarządzenia nr 41/2007 Rektora Uniwersytetu Śląskiego i nadaje im się brzmienie
określone w załącznikach nr nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór załącznika nr 3a do zarządzenia nr 41/2007 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Tekst jednolity zarządzenia 41/2007 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.
2. Do obowiązków kierowników dziekanatów związanych z praktykami, odbywającymi
się do 30 września 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
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