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Aneks  

do Regulaminu przebiegu praktyk śródrocznych przedmiotowo-metodycznych oraz ciągłych 

przedmiotowych realizowanych w ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” objętych planem 

studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

w ramach studiów drugiego stopnia, 1 i 2 roku kierunków: filologia polska, historia, lingwistyka 
stosowana, hispanistyka, anglistyka, realizujących specjalność nauczycielską 

 
§1 

[Zakwaterowanie na czas odbywania praktyk ciągłych przedmiotowych oraz śródrocznych 
przedmiotowo-metodycznych dla studentów studiów II stopnia, kierunków: filologia polska, historia, 

lingwistyka stosowana, hispanistyka, anglistyka] 
 

 
1. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zawieszeniem realizacji praktyk 

pedagogicznych w okresie marzec-czerwiec 2020r. i tym samym koniecznością  przeniesienia 
niezrealizowanych praktyk min. na miesiąc wrzesień koszty zakwaterowania uczestników projektu 
w miesiącu wrześniu 2020 r. w domach studenckich UMCS w Lublinie, na czas odbywania praktyk 
ciągłych przedmiotowych oraz śródrocznych przedmiotowo-metodycznych w szkołach 
ponadpodstawowych będą pokryte ze środków projektu.  

2. Odbywanie przez studentów/tki praktyk dotyczy realizacji praktyk zaległych (z okresu marzec-
czerwiec 2020 r.) oraz zaplanowanych zgodnie z przygotowanym przez UMCS harmonogramem. 

3. Zaległe praktyki, które zostały pierwotnie zaplanowane na semestr II roku akademickiego 
2019/2020: 

a. Filologia polska – praktyka śródroczna przedmiotowo-metodyczna 
b. Historia – praktyka ciągła przedmiotowa, 
c. Lingwistyka stosowana – praktyka ciągła przedmiotowa, 
d. Hispanistyka – praktyka ciągła ogólnopedagogiczna, praktyka śródroczna psychologiczno-

pedagogiczna, praktyka śródroczna przedmiotowo-metodyczna, 
e. Anglistyka – praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna. 

4. Studenci/tki wyżej wymienionych kierunków w miesiącu wrześniu 2020 r. mają również  zgodnie z 
harmonogramem przygotowanym przez UMCS zaplanowane praktyki ciągłe przedmiotowe.  

5. Wyżej wymienieni studenci/tki będą zakwaterowani w Domach Studenckich UMCS.  
6. Koszty zakwaterowania będą pokryte z budżetu projektu, na podstawie zgody IP z dnia 

25.06.2020 r.  
7. Pobyt studentów/tek w akademikach UMCS odbywanie się zgodnie z regulaminem 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1007/122054-124138-regulamin-swiadczen-umcs-
projekt-na-czarno-koniec-27-09-2019.pdf 

8. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie list studentów/tek przekazanych koordynatorowi 
projektu. 

9. Rozliczenie za pobyt studentów/tek w Domach Studenckich UMCS odbędzie się na podstawie 
wewnętrznej noty obciążeniowej.  

10. W sytuacji kiedy uczestnicy projektu zakwaterowani w domach studenckich UMCS w Lublinie we 
wrześniu 2020r. ze względu na konieczność odbycia zaległych praktyk ich nie odbędą zostaną 
obciążeni kosztami zakwaterowania za ten okres. 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1007/122054-124138-regulamin-swiadczen-umcs-projekt-na-czarno-koniec-27-09-2019.pdf
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1007/122054-124138-regulamin-swiadczen-umcs-projekt-na-czarno-koniec-27-09-2019.pdf

