
Zarządzenie nr 33/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 6 kwietnia 2020 roku 
 

 

 

w sprawie:  możliwości ubiegania się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia w 

Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

na podstawie:  art. 51 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 581) zarządza się, co następuje: 

 

                                                                          § 1 

 

1. W roku akademickim 2019/2020 studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo oraz studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

fizjoterapia, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności 

w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-

epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o 

zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym 

zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały 

przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie 

wykonywania tych czynności. 

2. Wniosek w sprawie zaliczenia zajęć lub grup zajęć, o których mowa w § 1 student składa  

do Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych wraz z zaświadczeniem 

zawierającym liczbę godzin i charakter wykonywanych czynności wydanym przez 

podmiot, w którym student wykonywał te czynności. 

3. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych podejmuje decyzję o ilości 

zaliczonych godzin oraz o rodzaju zaliczonych zajęć. 

 

§ 2 

 

1. W roku akademickim 2019/2020 student studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów pielęgniarki oraz fizjoterapeuty może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się 

przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów 

ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym 

kształci się ten student. 

2. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych zobowiązany jest do sprawowania 

nadzoru nad realizacją zajęć o których mowa w ust.1. 

 

                                                                          § 3 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 września 2020 roku. 

 


