Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2017
Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej PW

Szczegółowe zasady dofinansowania obowiązkowych praktyk studenckich
dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej
1. Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może
ubiegać się dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów
zakwaterowania i dojazdów.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się studenci odbywający praktykę poza miejscem stałego
zamieszkania i siedzibą Uczelni w przypadku, gdy odległość od miejsca stałego zamieszkania
do siedziby zakładu pracy wynosi więcej niż 100 km.
3. Za praktyki realizowane w zakładach pracy, znajdujących się w miejscu stałego zamieszkania
lub w miejscu umożliwiającym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania, Wydział nie
dofinansowuje kosztów zakwaterowania i dojazdu. W indywidualnych przypadkach Dziekan
może na podstawie dodatkowego udokumentowanego wniosku studenta odstąpić od tej
zasady.
4. Wysokość dofinansowania do zakwaterowania ustalona jest na poziomie nie większym niż
ustalona zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni opłata za pokój dwuosobowy w
najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyki
5. Ubiegający się o dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdów składa w Dziekanacie:
a) wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i kosztów dojazdów na okres odbywania
obowiązkowych praktyk studenckich,
b) w przypadku dofinansowania kosztów zakwaterowania: oryginały faktur za
zakwaterowanie na okres praktyki (w przypadku hoteli, akademików itp.) lub umowy z
właścicielami lokali prywatnych (w umowie najmu musi znaleźć się zapis o
wynajmowaniu lokalu przez studenta i wysokości opłaty miesięcznej),
c) w przypadku dofinansowania kosztów dojazdów: bilety za przejazd z uwzględnieniem
przysługujących ulg.
6. Warunkiem przyznania dofinansowania zakwaterowania i dojazdów jest złożenie przez
studenta zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz sprawozdań.
7. Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i kosztów przejazdu na okres odbywania
obowiązkowych praktyk studenckich należy złożyć w terminie do 10 dni od daty zakończeniu
praktyki.
8. Wypłaty dla studentów, którzy otrzymali dofinansowanie, realizowane są przez Kwesturę, na
podstawie list wypłat wystawianych przez Dziekanat po zakończeniu praktyki.
9. Rozliczenia finansowe obowiązkowych praktyk studenckich winny być zakończone z dniem
30 listopada każdego roku.

