Regulamin
asystencji naukowej
na Wydziale Filologiczno-Historycznym
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Celem regulaminu jest określenie zasad opieki naukowej sprawowanej przez
wykładowcę akademickiego (dalej zwanego asystentem naukowym) nad
studentem podejmującym pierwsze próby samodzielnej pracy naukowej.
Program asystencji naukowej jest skierowany przede wszystkim do studentów
studiów o profilu ogólnoakademickim, lecz mogą w nim brać udział studenci
studiów o profilu praktycznym.
1. Asystencja naukowa to opieka sprawowana przez asystenta naukowego nad
studentem, który podejmuje pierwsze próby samodzielnej pracy naukowej.
2. Asystencja naukowa obejmuje:
- pomoc w wyborze
doprecyzowanie;

zagadnienia/problemu

badawczego

lub

jego

- pomoc w ustaleniu lub doprecyzowaniu kwestionariusza pytań badawczych,
ustaleniu lub doprecyzowaniu tez;
- wsparcie w ustaleniu lub doprecyzowaniu etapów procesu badawczego;
- pomoc w doborze, ewentualnie skompletowaniu literatury przedmiotu
niezbędnej do opracowania zagadnienia;
- pomoc w weryfikacji uzyskanych wyników;
- wsparcie w doborze formy prezentacji uzyskanych wyników (np. artykułu
naukowego, wystąpienia na konferencji studenckiej, tekstu lub odczytu o
charakterze popularnonaukowym);
- wspieranie podczas przygotowania prezentacji;
- wskazanie ewentualnych możliwości upublicznienia prezentacji.
3. Asystencja opiera się na podstawowych zasadach:
- dobrowolności: student w programie asystencji naukowej bierze udział
całkowicie dobrowolnie i w każdej chwili może z udziału w nim zrezygnować;
student ma swobodę w wyborze asystenta naukowego. Jedynym ograniczeniem
jest uzyskanie zgody ze strony nauczyciela akademickiego, który ma pełną
dobrowolność decyzji w tym względzie;
1

- poszanowania zainteresowań: student samodzielnie określa kierunek i temat
swoich poszukiwań, które mogą być w ramach asystencji, za zgodą studenta,
doprecyzowane lub korygowane;
- kompetencji: nauczyciel akademicki decydujący się na rolę asystenta
naukowego powinien rozważyć czy zaproponowane zagadnienie/projekt
badawczy jest możliwy do realizacji:
a. w ramach asystencji naukowej;
b. w ramach wiedzy, którą dysponuje student;
c. w ramach posiadanych przez siebie kompetencji;
- poszanowania praw autorskich: student posiada pełnię praw autorskich
(zarówno osobistych jak i majątkowych) do wyników badań i powstałych w
jego wyniku prezentacji. Student ponosi również pełną odpowiedzialność w
przypadku złamania podczas prac nad projektem norm prawa (np. popełnienie
plagiatu) lub zasad dobrych praktyk. Asystent naukowy nie może występować
jako współautor powstałej prezentacji, ani rościć sobie z tytułu asystencji
jakichkolwiek praw do wyników badań studenta. Niedozwolony jest
też ghostwriting, czyli publikacja wyników badań asystenta pod nazwiskiem
studenta;
- wzajemnego szacunku: obie strony winny współpracować ze sobą na zasadach
kompromisu.
4. Realizacja projektów badawczych w ramach asystencji naukowej w żaden
sposób nie może odbywać się kosztem realizacji przez studenta programu
studiów.
5. Przystąpienie do programu asystencji naukowej, zarówno przez studenta
jak i wykładowcę akademickiego wymaga zaakceptowanie powyższych
zasad, co potwierdzają złożeniem wspólnej deklaracji, stanowiącej załącznik
do powyższego regulaminu, na ręce kierownika jednostki organizacyjnej (tj.
kierownika instytutu lub katedry) lub wskazanej przez niego osoby.
6. Kierownik jednostki organizacyjnej (tj. kierownik instytutu lub katedry)
lub wskazana przez niego osoba podejmuje decyzję o rozpoczęciu asystencji
naukowej.
7. W przypadku wątpliwości co do stosowania powyższych zasad, konfliktu
pomiędzy studentem i asystentem, głos decydujący i ostateczny ma
kierownik jednostki organizacyjnej (tj. kierownik instytutu lub katedry) lub
wskazana przez niego osoba.
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Załącznik nr 1

Deklaracja
udziału w programie asystencji naukowej

Student ……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, nr indeksu, kierunek stopień i rok studiów

Asystent naukowy ………………………………………………………………………..
stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna

Temat badawczy realizowany w ramach asystencji naukowej:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Planowany rezultat(y) asystencji naukowej:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Planowany termin realizacji tematu badawczego w ramach asystencji:
……………………………………………………………………………………………..

Deklarujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem asystencji naukowej na
Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach i zobowiązujemy się go przestrzegać.

Student: ……………………………………………..
data i podpis

Asystent naukowy: ………………………………….
data i podpis

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody
……………………………………..
kierownik jednostki organizacyjnej
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