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Zarządzenie Nr 150/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 15 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie realizacji praktyk zawodowych w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021, w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 1450 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1835),  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie dotyczy praktyk zawodowych realizowanych na wszystkich kierunkach studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, na jednolitych studiach magisterskich oraz 

studiach podyplomowych.  

§ 2. 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w przypadku braku możliwości 

realizacji praktyk zawodowych w trybie stacjonarnym, mogą być one realizowane w części  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych niniejszym zarządzeniem. 

§ 3. 

W uzasadnionych przypadkach, głównie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, studenci 

mogą wystąpić z wnioskiem do uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych, powiadamiając 

również Dział Nauczania o możliwość realizowania praktyk w całości z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub o przełożenie terminu realizacji praktyk. 

 

§ 4. 

Decyzję o możliwości realizowania praktyk w całości z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość lub o przełożeniu terminu realizacji praktyk zawodowych 

przez studenta podejmuje dyrektor instytutu.  

      

 



§ 5. 

Zasady realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych na kierunkach medycznych 

reguluje odrębne zarządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do 

wykonywania zawodów medycznych. 

§ 6. 

Studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, w tym 

uczestnicy studiów podyplomowych, którzy w warunkach czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty wykonywali czynności wspomagające nauczycieli 

przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty w prowadzeniu lekcji, zajęć lub inne w formie 

zdalnej określone w rozporządzeniu, mogą zrealizować praktyki w całości z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.  

§ 7. 

Po dokonaniu odpowiednich zmian w programie studiów w zakresie zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne, studenci mogą realizować praktyki zawodowe w całości lub części w 

podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno – epidemiologicznych w ramach 

wykonywanych przez nie zadań w związku eliminowaniem zakażeń wywołanych wirusem 

SARS-COV-2. 

§ 8. 

Przed podjęciem decyzji przez studenta o miejscu realizowania praktyk w podmiotach 

wymienionych w § 7 zarządzenia i rodzaju powierzonych czynności, student powinien zgłosić 

się do uczelnianego opiekuna praktyk, aby uzyskać potwierdzenie, że czynności i liczba godzin, 

które zamierza wykonywać w ramach praktyk może być zaliczona jako praktyka zawodowa dla 

danego kierunku, tj. jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi kształtowania umiejętności 

praktycznych na studiowanym kierunku. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do końca semestru zimowego 

2020/2021 r., a w stosunku do praktyk, których termin został przedłużony zgodnie z § 3 

zarządzenia do czasu ich przedłużenia.  

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 


