
Zarządzenie Dziekan a nr 1 l 2017

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wprowaclze nta zasadzwrotu kosztów za dojazdy studentom Wydziału Chemii UG

zv,ttązanychzodbywanięmzawodowychpraktykstudenckich

W oparciu oZarządzenie RektoraUniwersytetu Gdanski.g9-* 80/R/14 zdntao5 sierpnia 2014

roku w sprawie zml'any zarządzenia nr gglrvt3 Rektora IJG z dnia 05 listopada 2013 roku w

sprawie organtzacjt i finansowania praĘvk Śudenckich w Uniwersytecie Gdańskim

ż'arzadzenie Rektora UG nr 98113 zarządza się, co następuje:

$1
Wprowadza się zasady zwrotu kosztów za dojazdy

p.ut.tyt. studenckich dla studentów Wydziah'r Chemii

$2

Zarządzenie wchodzi w Życle z dniem podpisania.

zwtązane z odbywaniem zawodowych
ujęte w zał.ączntkunr I.

Unirversi



Załqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Dziekana nr 1/2017

ZASADY ZwRoTU KoSZTow ZADoJAZDY STUDENTOM WYDZIAŁU
CHEMII UG ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM ZAwoDowYCH PRAKTYK

STUDENCKICH

Studentom, ktorzy odbywajq praktyki obowiązkowe poza miejscem zamteszkania,
moze przysługiwaó zryczaŁtowany zwrot kosztów zwtązanych z wyŻywieniem,
zakwaterowaniem i dojazdami, pod warunkiem, ze mieszkają oni w małej
miejscowości, gdzie nie ma przemysłu ani innych mozliwości odbycia tam praktyk
zwtązany ch z kierunkiem ich kształcenia.

Zwrot kosztów za dojazdy nie przysługuje studentom mieszkającym lub odbywajqcym
praktyki zawodowe na terenie od Wejherowaprzez Trójmiasto do Tczewa.

Zwrot kosztów za dojazdy jest przyznawany w oparciu o dostarczone kierownikowi
praktyk wypełnione i poświadczone ptzez zakł'ad pracy oświadczenie wraz z innymi
dokumentami przed odb}'ciem prakĘ'ki.

Aby otrzymac zwtot kosztów za dojazdy na|eŻy dostarczyÓ kierownikowi praktyk pełną
dokumentację, tj. dziennik praktyk, ocenę praktykanta wystawioną przez opiekuna z
ramienia zakJadu pracy oraz Sprawozdanie, nie poźnięj niz do 30 puździęrnika danego
roku kalendarzowego, w którym realizowane były praktyki zawodowe' a akceptację
sprawozdaniazpraktyk uzyskaó nie pózniej niz do 15 listopada danego roku.

I1ośó osób, którym przyzna.wane sę zwroty kosztów za dojazdy jest zmienna i ustalana
w danym roku akademickim ptzęz komisję składającą się z kierownika praktyk i
prodziekana ds. studiów.

Zwrot kosztów za dojazdy dokonywany jest przelewem na wskazany przęZ studenta
rachunęk bankowy po dopełnieniu wszelkich formalności zwięanych z za|tczenięm
praktyk.
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