
UNIWERSYTET  
MIKOŁAJA KOPERNIKA         
        W TORUNIU  

 
ZARZĄDZENIE Nr 217 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 27 listopada 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 stycznia 2014 r. 
Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15 

 
 

Na podstawie § 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poźn. zm.) 
 

z a r z ą d z a   s i ę , co następuje: 
 

§ 1 
 

W zarządzeniu nr 14 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin staży 
studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 2 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) dostarczenia przez studentów zakwalifikowanych na staż dokumentów 
potwierdzających zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz dopełnienie formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta do 
ZUS.” 

 
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Staż trwa nie dłużej niż dwa miesiące.” 
 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„O staż może ubiegać się student Wydziału Filologicznego trzeciego roku studiów 
pierwszego stopnia oraz pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który spełnił 
łącznie następujące warunki: 

1) w trakcie realizacji stażu posiada status studenta, 
2) złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
3) w przypadku studentów trzeciego roku pierwszego stopnia zaliczył 

wszystkie przedmioty przewidziane do realizacji na drugim roku studiów 
pierwszego stopnia.” 

 
3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studenci ubiegający się o staż umieszczani są na listach rankingowych w 
kolejności alfabetycznej. 



2. Na podstawie porozumień z pracodawcami Komisja określa w każdym 
roku liczbę miejsc stażowych oraz ich rozdział na poszczególne kierunki i 
specjalności prowadzone przez Wydział Filologiczny.  

3. Listy rankingowe oraz listy osób zakwalifikowanych na staż są ogłaszane 
na tablicy ogłoszeń Wydziału Filologicznego oraz na wydziałowej stronie 
internetowej.” 

 
4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na staż, co najmniej 5 dni przed 
rozpoczęciem stażu są zobowiązani do: 

1) dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Filologicznego potwierdzenia 
zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2) dopełnienia formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta do ZUS, 
3) podpisania umowy o staż, zwanej dalej „umową” - załącznik nr 2.” 

 
5) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Przyjmujący na staż, u którego student stażysta odbywa staż: 
1) wyznacza opiekuna stażysty, opracowuje program stażu i umożliwia 

realizację stażu zgodnie z programem, 
2) zapoznaje studenta stażystę z programem stażu oraz jego obowiązkami 

i uprawnieniami z tytułu realizacji stażu, 
3) szkoli studenta stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych 
oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy, 

4) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Wydział 
Filologiczny o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu 
nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych 
dla realizacji programu, 

5) po zakończeniu stażu wydaje studentowi stażyście dokument 
potwierdzający odbycie stażu. 

2.  Opiekun stażysty może otrzymać wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto na 
podstawie umowy zlecenia. Kwota stanowi wynagrodzenie za opiekę nad jednym 
studentem w okresie odbywania stażu.” 

 
6) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość stypendium stażowego wynosi 2400 zł brutto.” 
 

7) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z  dnia 30 stycznia 2014 r. 
otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2014 r. 

 
 
 

R E K T O R 
 

 
 

                                                                                           prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


