ZARZĄDZENIE nr 6/ 03-2021
Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
z dnia 16 marca 2021 r.
W sprawie przyjęcia zasad procedury praktyk zawodowych, staży oraz praktyk o charakterze
zawodowym i powołania opiekunów tych praktyk dla studiów pierwszego i drugiego stopnia
lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 na
Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
Na podstawie § 26 ust. 1, Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny z 2019 r., poz.
120); na podstawie § 21 i 22 ust. 3 Regulaminu Studiów UMK w Toruniu (Uchwała nr 39 Senatu UMK w
Toruniu z dn. 30 kwietnia 2019 r., obwieszczenie nr 2 Rektora UMK z dn. 28 sierpnia 2019 r., Biuletyn Prawny
z 2019 r., poz. 277); na podstawie Regulaminu Pracy UMK w Toruniu z dnia 4 listopada 2019 r. (Biuletyn
Prawny z 2019 r., poz. 368), § 12, ust. 1, pkt. 13 oraz Regulaminu wynagradzania pracowników UMK w
Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. (Biuletyn Prawny z 2020 r., poz. 15) § 62

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się zasady procedury praktyk zawodowych, staży oraz praktyk o charakterze
zawodowym studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
przyporządkowanych do dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz do
dyscypliny nauki o sztuce, wg załączników nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Powołuje się opiekunów praktyk zawodowych, staży oraz praktyki o charakterze
zawodowym określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów
jednolitych magisterskich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, na rok akademicki
2020–2021 i 2021-2022 w składzie:
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK

– dla kierunku Architektura Wnętrz

dr hab. Krzysztof Skrzypczyk

– dla kierunku Grafika

prof. dr. hab. Kazimierz Rochecki

– dla kierunku Malarstwo

mgr Wojciech Iwaszczuk

– dla kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł
Sztuki, specjalność Konserwacja malarstwa i
rzeźby polichromowanej

mgr Katarzyna Polak

– dla kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł
Sztuki, specjalność Konserwacja rzeźby
kamiennej i detalu architektonicznego

dr Katarzyna Zapolska

– dla kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł
Sztuki, specjalność Konserwacja papieru i
skóry

dr Joanna Chołaścińska

– dla kierunku Sztuka Mediów i Edukacja
Wizualna, st. 1

dr Emilia Ziółkowska-Ganc

– dla kierunku Historia Sztuki st. 2

dr Małgorzata Geron

– dla kierunku Krytyka Artystyczna st. 1 i dla
kierunku Ochrona Dóbr Kultury st. 2, ścieżka
spec./specjalność Krytyka artystyczna

dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK

– dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury st. 2,
specjalność Zabytkoznawstwo i Muzealnictwo

§3
Do zadań opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 2 należy:
1) opracowanie i aktualizowanie sylabusa praktyk, o których mowa w § 1, na podstawie
uchwalonych programów studiów i wytycznych Rad Programowych kierunku;
2) koordynacja kontaktów z instytucjami i podmiotami gospodarczymi przyjmującymi
studentów na praktykę;
3) udzielanie informacji studentom o procedurze i miejscu praktyk oraz pomoc w
organizacji praktyki, w tym w skompletowaniu dokumentacji;
5) opieka nad studentem w trakcie praktyki wraz z weryfikacją jej przebiegu w trakcie
praktyki;
6) weryfikacja efektów uczenia się na podstawie dokumentów z praktyk i wystawienie
zaliczenia praktyki;
8) dostarczenie dokumentacji z praktyk wraz ze sprawozdaniem z opieki nad praktykami
do prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich;
7) współpraca z prodziekanem ds. kształcenia i spraw studenckich oraz Radą
Programową danego kierunku.
1. Za sprawowanie opieki
opiekunowi wypłacany
wysokości określonej w
dnia 23 stycznia 2020
czynności, t.j.:

§4
nad studenckimi praktykami, o których mowa w § 1 i 2,
jest jednorazowo w danym roku akademickim dodatek w
Regulaminie wynagradzania pracowników UMK w Toruniu z
r., § 62, obliczony proporcjonalnie do czasu wykonywania

1) 50% sumy dla grup powyżej 20 osób i wymiaru praktyk powyżej 120 h;
2) 40% sumy dla grup 20 osób i mniej oraz wymiaru praktyk powyżej 120 h;
3) 40% sumy dla grup powyżej 20 osób i wymiaru praktyk 120 h lub mniej;

4) 30% sumy dla grup 20 osób i mniej oraz wymiaru praktyk 120 h lub mniej.
2. Dodatek przyznaje dziekan po otrzymaniu sprawozdania z opieki nad praktykami i
dostarczeniu dokumentacji z praktyk.
3. Dodatek 100% za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi, wynosi
65% minimalnego wynagrodzenia asystenta.
§4
Rada Dziekańska na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 pozytywnie zaopiniowała w/w
opiekunów praktyk zawodowych, staży oraz praktyk o charakterze zawodowym na
studiach pierwszego i drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na Wydziale
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, na rok akademicki 2020–2021 i 2021-2022.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych

