
Regulamin odbywania studenckich praktyk obowiązkowych 
w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego 

 
§1 

Studenckie praktyki obowiązkowe realizowane w formie terenowych praktyk wykopaliskowych, 
prowadzone są na terenie kraju i stanowią integralną częścią programu studiów na kierunku 
Archeologia w wymiarze: 
- po I i II roku SL 240 godzin praktyki terenowej (6 tygodni w roku) 
- po I roku MSU 160 godzin praktyki terenowej (4 tygodnie w roku) 

 
§2 

Celem praktyki jest przygotowanie studenta do wykonywania w przyszłości zawodu archeologa w 
obszarze organizacji, wykonania i opracowania badań wykopaliskowych. 

 
§3 

Studentom skierowanym na praktyki obowiązkowe realizowane poza miejscem zamieszkania 
Uczelnia zgodnie z zarządzeniem Rektora UG 98/R/13 ze zmian. zapewnia poza ubezpieczeniem 
NNW, zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdami w 
wysokości: 
- 65% ryczałtu w przypadku wyjazdu zorganizowanego (zapewniona co najmniej 1/3 kosztów) 
- 100 % ryczałtu w przypadku wyjazdu samodzielnego (wszystkie koszty pokrywa student) 
Wysokość ryczałtu ustalana jest na dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia. 
Uzasadnienie merytoryczne wyjazdu samodzielnego ocenia kierownik praktyk. 

 
§4 

Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zaliczenie, jako praktyki obowiązkowej, 
wyjazdu indywidualnego w tym stażu lub wykopalisk zagranicznych.  

 
§5 

Do wniosku, o który mowa w §4 dołącza się: 
a/ opinię kierownika praktyk obowiązkowych, b/ plan realizacji praktyki, c/ kopię ubezpieczenia 
NNW na okres wyjazdu. Koszty związane z ubezpieczeniem NNW, wyżywieniem, podróżą i 
zakwaterowaniem ponosi student. 
 

§6 
Student może zgłaszać swoje preferencje w zakresie terminu i miejsca odbywania praktyk, które w 
miarę możliwości zostaną uwzględnione. Listy skierowań zostają ogłoszone najpóźniej do ostatniego 
dnia zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. 

 
§7 

Studenci kierowani są w pierwszej kolejności na praktyki obowiązkowe realizowane w ramach badań 
wykopaliskowych organizowanych przez IAiE UG, a w dalszej kolejności na praktyki obowiązkowe 
realizowane w instytucjach związanych z IAiE UG porozumieniem o współpracy naukowo-
dydaktycznej i organizacyjnej (zapewniających właściwy poziom).  

 
§8 

Realizacja praktyki obowiązkowej następuje na podstawie listy grupowego skierowania do miejsca 
odbywania praktyki. Skierowania otrzymują prowadzący badania, a ich kopie znajdują się w 
sekretariacie IAiE UG. 

 
§9 

Warunkiem zaliczenia praktyki obowiązkowej i uzyskania wpisu do indeksu jest przedłożenie 
kierownikowi praktyki zawodowej w  terminie do: 15 października danego roku następujących 
dokumentów: 
 

1. Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki obowiązkowej 
 


