REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
§1
1. Staż studencki ma charakter fakultatywny. Jego termin nie powinien kolidować z
zajęciami dydaktycznymi.
2. Staż studencki powinien trwać co najmniej 4 tygodnie.
§2
Do głównych zadań stażu studenckiego należy:
a. poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwijanie umiejętności praktycznego
jej wykorzystywania;
b. poznanie struktury organizacyjnej i mechanizmów funkcjonowania instytucji;
c. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in.
umiejętności organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów itp.;
d. przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu
zadania;
e. stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku
pracy.
§3
1. Staż studencki można odbywać w instytucjach, adekwatnych do realizowanego
kierunku studiów, np. wydawnictwach, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych,
internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych,
biurach prasowych, instytucjach naukowo-badawczych, placówkach oświaty i kultury.
2. Podstawą odbywania stażu studenckiego jest Skierowanie na staż studencki (załącznik
nr 1).
3. Staż studencki jest realizowany na podstawie Porozumienia w sprawie stażu
studenckiego zawartego pomiędzy Instytutem Filologii Polskiej (reprezentowanym
przez dyrektora IFP) oraz instytucją przyjmującą studenta – organizatorem stażu
(załącznik nr 2).
§4
1. Merytoryczny i organizacyjny nadzór ze strony Instytutu nad odbywanym przez
studentów stażem sprawuje opiekun staży studenckich, którym jest nauczyciel
akademicki wyznaczony przez dyrektora IFP.
2. Do obowiązków opiekuna staży studenckich należy:
a. informowanie studentów o celach i zasadach odbywania stażu;
b. akceptacja wybranego przez studenta miejsca stażu;
c. merytoryczny i organizacyjny nadzór nad przebiegiem stażu;

§5
1. Instytucja przyjmująca wyznacza własnego opiekuna, zwanego „mistrzem” studenta.
Jego zadania regulują wewnętrzne ustalenia instytucji.
2. Zakres czynności wykonywanych przez studenta w ramach odbywanych stażu określa
Harmonogram stażu oraz przedstawiciel instytucji, w której staże są organizowane. W
pozostałych kwestiach student podlega określonym przepisom prawnym regulującym
dyscyplinę pracy w instytucji.
§6
Praca na rzecz instytucji organizującej staże ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonania
studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe, zarówno w stosunku do organizatora
jak i uczelni.
§7
Każdy student Uniwersytetu w Białymstoku uczestniczący w stażach studenckich jest
ubezpieczony na czas ich trwania.
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