
UCHWAŁA NR 18/2008  
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

 z dnia 31 marca 2008 roku  
 
w sprawie:    warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku 

odbywania praktyki zawodowej dla kierunków studiów  prowadzonych przez Wydział 
Humanistyczny 

 
Na podstawie art. 166 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
Z obowiązku odbycia całości praktyki zawodowej zwolniony moŜe być student studiów stacjonarnych 
lub niestacjonarnych, który spełni następujące warunki: 

1. udokumentuje świadczenie pracy, która była wykonywana w okresie nie wcześniejszym niŜ 
ostatnie  5 lat przed ubieganiem się o zwolnienie, 

2. udokumentuje czas wykonywanej pracy, który nie moŜe być krótszy niŜ 2 miesiące 
kalendarzowe, 

3. udokumentuje świadczenie pracy w zakresie obowiązków, które odpowiadają celom 
i treściom praktyki zawodowej na danym kierunku studiów. 

 
§ 2 

JeŜeli student udokumentuje świadczenie pracy w ograniczonym zakresie realizacji celów                        
i treści praktyki, dopuszcza się moŜliwość zwolnienia tylko w tym zakresie, w proporcji: 1 tydzień 
pracy = 1 tydzień praktyki zawodowej, przy zachowaniu warunków § 1 ust. 3. 
 

§ 3 
Zwolnienia dokonuje się na podstawie, odpowiednio: 

1. świadectwa pracy, 
2. umowy – zlecenia, z potwierdzonym wykonaniem zadania, 
3. umowy o pracę, jeŜeli stosunek pracy nie jest zakończony, 
4. umowy – zlecenia, jeŜeli zadanie jest w trakcie realizacji, 
5. dokumentu opisującego zakres powierzonych obowiązków. 

Dokumenty określone w ust. 3-5 muszą być poświadczone przez pracodawcę lub osobę działającą 
w jego imieniu. 
 

§ 4 
Studentowi niepełnosprawnemu, na podstawie dokumentu orzekającego o stopniu 
niepełnosprawności, stosownie do zachowanych sprawności psychofizycznych, przysługuje 
indywidualizacja sposobu zwalniania, z części lub całości odbywania praktyki zawodowej, na 
podstawie opinii Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 
§ 5 

Ostateczną decyzję o zwolnieniu z całości lub części odbycia praktyki zawodowej podejmuje dyrektor 
Międzywydziałowego Centrum Praktyk Zawodowych, po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk 
zawodowych z ramienia Wydziału Humanistycznego. 
 

§ 6 
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Międzywydziałowego Centrum Praktyk Zawodowych. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 


