Wydział Historii

REGULAMIN UDZIAŁU W WYCIECZKACH I OBJAZDACH NAUKOWYCH
REALIZOWANYCH PODCZAS STUDIÓW
NA WYDZIALE HISTORII UAM
1. Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewniania w uczelni
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, obowiązującego
Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Regulaminu Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiącego
Załącznik do zarządzenia nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku.
2. Regulamin określa zasady udziału w wycieczkach i objazdach naukowych
realizowanych na wszystkich kierunkach kształcenia na Wydziale Historii UAM:
Historia, Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie,
Gospodarka i ekonomia w dziejach, Wschodoznawstwo, Liberal arts and sciences.
3. Podczas trwania wycieczek i objazdów naukowych obowiązują odpowiednio przepisy
określone w dokumentach wymienionych w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Dla studentów kierunku Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją objazd naukowy stanowi integralny element programu studiów. Dla
studentów pozostałych kierunków i specjalności na Wydziale Historii wycieczki i
objazdy naukowe mają charakter nieobligatoryjny i stanowią uzupełnienie
prowadzonych zajęć.
5. Wycieczki i objazdy naukowe odbywają się pod kierunkiem opiekuna, tj. pracownika
naukowo-dydaktycznego Wydziału Historii UAM, podejmującego się ich organizacji.
6. Decyzję o terminie i miejscu odbywania wycieczek i objazdów naukowych podejmują
ich organizatorzy/opiekunowie po konsultacji z Prodziekan/Prodziekanem ds.
studenckich
i
kształcenia
lub
Pełnomocniczką/Pełnomocnikiem
Prodziekan/Prodziekana ds. studenckich i kształcenia w zakresie spraw
dydaktycznych.
7. Czas trwania wycieczek i objazdów naukowych, miejsce ich rozpoczęcia i
zakończenia oraz szczegółowy program określa organizator/opiekun.
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8. Uczestnicy wycieczek i objazdów naukowych zobowiązani są do przestrzegania w ich
trakcie obowiązujących przepisów prawa, przepisów BHP, przepisów
przeciwpożarowych, Regulaminu Studiów UAM, niniejszego regulaminu oraz
przyjętych zasad współżycia społecznego.
9. W trakcie wizyt w muzeach, archiwach, kościołach i innych instytucjach uczestnicy są
zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązujących w tych miejscach.
10. Uczestnikom zabrania się w szczególności wszelkich zachowań mogących stwarzać
niebezpieczeństwo wobec własnej osoby lub pozostałych osób uczestniczących w
zajęciach oraz osób trzecich.
11. Uczestnicy zobowiązani są do terminowego stawiania się na ustalone miejsce zbiórki,
przestrzegania zakazu samowolnego odłączania się od grupy oraz do stosowania się
do poleceń opiekuna.
12. Uczestnicy ponoszą prawną i finansową odpowiedzialność za straty i szkody
wyrządzone przez siebie w trakcie wycieczek i objazdów naukowych.
13. Uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia opiekuna o
zauważonym wypadku, udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz
do ostrzeżenia innych osób o zauważonym zagrożeniu wypadkowym.
14. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i
potwierdzenia tego faktu poprzez złożenie podpisu na karcie wycieczki/objazdu
naukowego (załącznik nr 1).
15. Wszelkie spory związane z przestrzeganiem niniejszego regulaminu lub organizacją
wycieczek i objazdów naukowych rozstrzyga Dziekan Wydziału Historii UAM.

Znak sprawy

Załącznik nr 1
do Regulamin udziału w wycieczkach i objazdach naukowych realizowanych podczas studiów na Wydziale
Historii UAM

KARTA WYCIECZKI/OBJAZDU NAUKOWEGO
REALIZOWANEGO PODCZAS STUDIÓW NA WYDZIALE HISTORII UAM

Miejsce wycieczki/objazdu naukowego ………………………………………………………
Termin ………………………………………………………………………………………...
Opiekun ……………………………………………………………………………………….
Kierunek/Specjalność:…………………………………………………………………………
Potwierdzam zapoznanie się z „Regulaminem udziału w wycieczkach i objazdach naukowych
realizowanych podczas studiów na Wydziale Historii UAM”.
Imię i nazwisko studenta

L.p.

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

……………………………
data

Znak sprawy

……………………………………………………
podpis opiekuna wycieczki/objazdu naukowego

