
REGULAMIN 
ODBYWANIA STAŻU PRZEZ STUDENTÓW  

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 
 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady odbywania przez studentów Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku stażu przygotowującego  
do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego (zwanego w dalszej części 
niniejszego Regulaminu stażem). 

2. O odbycie stażu wnioskować może student studiów drugiego stopnia, w czasie 
ostatniego roku studiów, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiada pozytywną opinię nauczyciela akademickiego przewidywanego jako 

opiekun naukowy stażu, 
b) uzyskał akceptację kierownika właściwej Katedry / Zakładu na odbycie stażu, 
c) posiada pozytywną opinię Dziekana Wydziału, na którym zaplanowano odbycie 

stażu. 
 
§ 2 

1. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na odbycie przez studenta stażu i przyznania 
stypendium z tego tytułu podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Kwestora. 

2. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, Rektor kieruje się stanem środków  
na koncie środków własnych Akademii oraz potrzebami właściwego Wydziału. 

 
§ 3 

1. W czasie odbywania stażu student otrzymuje stypendium wypłacane ze środków 
własnych Akademii. 

2. Stypendium przyznawane jest na czas trwania stażu i wypłacane jest co miesiąc.  
3. Wysokość stypendium dla studenta stażysty ustala Rektor po zasięgnięciu opinii 

Kwestora. 
 

§ 4 
1. Studentowi stażyście przydzielane są zajęcia dydaktyczne w wymiarze godzin 

ustalonym przez Senat, nie wyższym jednak niż 120 godzin w roku akademickim.  
2. Student, który uzyskał zgodę na odbycie stażu, zobowiązany jest do terminowego 

wywiązywania się z obowiązków studenta wynikających z treści Regulaminu Studiów 
I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  
w szczególności do: 
a) terminowego złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, 
b) uczestnictwa w działalności naukowo-badawczej Wydziału, w którym odbywa 

staż,  
c) współprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w wymiarze godzin 

wskazanym przez Dziekana Wydziału, na którym odbywa staż. 
 

 
§ 5 

1. Utrata prawa do udziału w stażu następuje przed upływem terminu wskazanego 
w decyzji Rektora o wyrażeniu zgody na odbywania stażu w przypadku: 

a) utraty statusu studenta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  
w Gdańsku, 

b) zawieszenia w prawach studenta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku, 

c) rozpoczęcia przez studenta urlopu długoterminowego, 
d) stwierdzenia przez właściwego Dziekana niewywiązywania się przez studenta  

z obowiązków stażysty. 



2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 Rektor stwierdza 
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu zgody na odbywanie stażu i przyznania stypendium  
z tego tytułu.  

3. Wypłata stypendium zostaje wstrzymana od pierwszego miesiąca następującego  
po zdarzeniu powodującym utratę prawa do udziału w stażu.  

 
§ 6 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku. 
 


