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Zarządzenie nr 25/2005 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 18 maja 2005 roku 
 
w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych 
                       specjalności i kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2005/2006 
 
Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyŜszych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 
96, poz. 590) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie 
studenckich praktyk zawodowych (Dz.U.323 z późniejszymi zmianami). 
 

§ 1 
Zgodnie z ustawą z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95, poz.425 oraz z 1992 
r. Nr 26, poz.113 i  Nr 54,poz.254) wprowadza się wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w 
placówkach oświatowych za praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych. 
 

§ 2 
Z opiekunami praktyk w placówkach oświatowych i wychowawczych zostaną nawiązane 
umowy o dzieło, będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 obejmuje praktyki studentów stacjonarnych i 
niestacjonarnych w obrębie prowadzonych przez uczelnię specjalności i kierunków. 
 

§ 4 
Wysokość wynagrodzenia dla opiekunów praktyk w placówkach oświatowych  wynosić 
będzie na specjalnościach i kierunkach: 
 
I. dla I roku studiów 
1. filologii ze specjalnością filologia angielska i filologii ze specjalnością  
    filologia germańska oraz specjalności język angielski i język niemiecki:   
                                                                         
    kierownicy placówek       30 zł za studenta  
    nauczyciele        80 zł  za studenta 
 
II. dla II roku studiów: 
1.  języka angielskiego i języka niemieckiego 
     nauczyciele        120 zł za studenta 
 
2. języka polskiego w formie śródrocznej 
    kierownicy placówek       30 zł za studenta  
    nauczyciele        80 zł  za studenta 
 
3. języka polskiego (we wrześniu po II roku) 
    nauczyciele        120 zł za studenta 
 
III. dla III roku studiów: 
1. pedagogiki opiekuńczej w zakresie wychowania fizycznego  
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2. języka polskiego (niestacjonarnego)       
   nauczyciele        100 zł za studenta 
 
3. języka angielskiego i niemieckiego       
    nauczyciele       240 zł za studenta 
 
4.elektrotechniki i telekomunikacji w zakresie informatyka w szkole (6semestr) 
   kierownicy placówek      30 zł za studenta 
   nauczyciele        80 zł  za studenta 
  
5. elektrotechniki i telekomunikacji w zakresie informatyka w szkole (po 6 
    semestrze - wrzesień).  
    nauczyciele       100 zł za studenta 
 
IV. dla IV roku studiów: 
1. elektrotechniki i telekomunikacji w zakresie informatyka w szkole             7 semestr 
    nauczyciele                        100 zł za studenta 
 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2005 roku. Z dniem tym traci moc 
Zarządzenie nr 21/2004 Rektora Kolegium Karkonoskiego z dnia 01 października 2004 r. 
 
 

 
 
 
 
 

R   E   K   T   O   R 
 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 


