
Zarządzenie nr 38 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  z dnia 30 września 2011 

roku  w sprawie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za kierowanie lub 

sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi od roku akademickiego 

2011/12 

 

Na podstawie §12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 

2006 nr 251, poz. 1852 z późn.zm.) w związku z §14 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 498) oraz § 5 

Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem nr 14/2009 Rektora ASP, ustalam: 

 

         §1 

1. Dziekani wydziałów realizujących część procesu kształcenia w trybie praktyk 

zawodowych wyznaczają nauczyciela akademickiego, który podejmie obowiązki 

wydziałowego kierownika tych praktyk lub opiekuna sprawującego opiekę nad 

studenckimi praktykami zawodowymi na kierunku studiów realizującym część 

programu kształcenia w trybie praktyk. 

  

2. Rektor powołuje na okres kadencji władz uczelni wydziałowych kierowników lub 

opiekunów praktyk zawodowych dla kierunku studiów.  

 

§2 

1. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi 

kierownikowi praktyk obowiązujących w programie studiów  na wydziale  lub 

opiekunowi praktyk zawodowych obowiązujących na kierunku studiów przysługuje 

jednorazowo w danym  roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości  

od 45% do 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta 

proporcjonalnie do czasu trwania praktyki. 

 

2. Wynagrodzenie kierownika lub opiekuna praktyk kierunkowych jest wypłacane po 

rozliczeniu jego pensum dydaktycznego za rok akademicki i załączeniu sprawozdania 

z obowiązków wynikających z nadzoru nad realizacją praktyk, podpisanego przez 

pracownika i dziekana wydziału. 

 

3. W przypadku sprawowania opieki poza miejscem stałego zatrudnienia, opiekunowi 

studenckiej praktyki zawodowej przysługuje zwrot kosztów delegacji według 

obowiązujących zasad. 

 

§3 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     Traci moc zarządzenie nr 15 z 20 marca 2009 roku. 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie 


