
Zarządzenie nr 42/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 5 czerwca 2020 roku 
 
 

w sprawie: w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie 

zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 

  

Na podstawie: art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz.U. 2020, poz. 85, 374, 695 i 875) oraz § 14 ust. 2 Statutu KPSW w Jeleniej Górze, 

w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 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. 911), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 

kwietnia 2020 r. zmieniającym 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. 591), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r. 

zmieniającym 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. 885), 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2020 r., poz. 726), zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

1. Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w 
programie studiów. 

2. W okresie do dnia 30 września 2020 r. umożliwia się realizowanie praktyk zawodowych 

zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6. 

3. Decyzję o możliwości realizowania na danym kierunku studiów praktyk zawodowych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podejmuje Dziekan Wydziału 

mając na uwadze specyfikę kierunku oraz praktyk. Dziekan Wydziału określa również 

warunki oraz sposób realizacji w/w praktyk. 

4. W roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do 

wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza 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 

40% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, 

na którym kształci się ten student, z zastrzeżeniem ust. 5. Warunki oraz sposób 
przeprowadzenia w/w zajęć określa Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych. 

5. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk 

zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, 

rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 

2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

 

 

 



§ 2 

1. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych lub kontynuacji już rozpoczętych 

praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów w semestrze letnim roku 
akademickim 2019/2020 dopuszcza się: 

a) uznanie dotychczas zrealizowanej praktyki zawodowej zaplanowanej w semestrze 

letnim roku akademickiego 2019/2020, bądź nadal realizowanej w ramach 

wykonywanej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej za 

zaliczoną (lub częściowo zaliczoną) pod warunkiem osiągnięcia zakładanych efektów 
uczenia się przypisanych dla danej praktyki, 

b) skrócenie czasu trwania praktyk z możliwością osiągnięcia efektów uczenia się w 

alternatywny sposób (np. ćwiczenia, laboratoria – prowadzone zdalnie lub w 
pomieszczeniach Uczelni), 

c) przeniesienie niezrealizowanej praktyki lub części praktyki na kolejny semestr (nie 

dotyczy ostatniego semestru studiów). 

2. Studenci kierunków pielęgniarstwo oraz 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 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. Warunki oraz sposób 

ubiegania się o w/w zaliczenie określa Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i 

Technicznych. 

3. Studenci kierunków studiów filologia oraz pedagogika, którzy w okresie zawieszenia 

kształcenia na studiach lub czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty wykonywali czynności wspomagające nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek 

systemu oświaty w prowadzeniu lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyk zawodowych, do 

których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności 

praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności. Warunki oraz sposób 
ubiegania się o w/w zaliczenie określa Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych. 

4. Dziekan Wydziału może zaliczyć część zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, o 

których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze 

wykonywanych czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, na rzecz 

którego student wykonywał te czynności. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dziekan Wydziału podejmuje decyzję po 

zapoznaniu się z wnioskiem studenta złożonym na formularzu stanowiącym załącznik do 

zarządzenia, przygotowanym w porozumieniu i zaopiniowanym przez nauczyciela 

akademickiego sprawującego opiekę nad praktykami zawodowymi na danym kierunku 

studiów. kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych w sprawie osiągnięcia efektów 
uczenia się przypisanych praktykom. 

§ 4 

Traci ważność zarządzenie 33/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   



Załącznik do Zarządzenia Rektora… 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 

Wydział……………… 

 

 

Dziekan Wydziału ……………………………. 

………………………………………………… 

 

Wniosek w sprawie zaliczenia/przeniesienia praktyki zawodowej w semestrze letnim 2019/2020 

 

Imię i nazwisko studenta: ………………………………… 

Nr albumu: …………………………………………………. 

Kierunek i poziom studiów: ………………………………… 

Rodzaj praktyki: ……………………………………………. 

Wymiar praktyki: ……………………………………………. 

 

Składam wniosek o
*
: 

a) zaliczenie praktyki w całości na podstawie osiągniętych efektów uczenia się przypisanych praktykom 
zawodowym; 

b) zaliczenie praktyki w części (podać wymiar) …………………………………… na podstawie 

częściowo osiągniętych efektów uczenia się przypisanych praktykom zawodowym i przeniesienie 

niezrealizowanej części praktyk na kolejny semestr studiów. 
c) skrócenie czasu trwania praktyk z możliwością osiągnięcia efektów uczenia się w alternatywny 

sposób: 

…………………………………………………………………………………………………………... 
d) przeniesienie praktyki na kolejny semestr studiów. 

 

 ……………………………………………………. 

 Data i podpis studenta 

 

Opinia opiekuna praktyk (stan realizacji danej praktyki, sposób w jaki zostały osiągnięte efekty uczenia 

się przypisane praktykom zawodowym): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………. 

 Data i podpis opiekuna praktyk 

Decyzja Dziekana Wydziału: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………….
 Data, pieczęć i podpis Dziekana Wydziału 

                                                
* Niepotrzebne skreślić                               

 


