
 

Zarządzenie NR 15/2020  

Rektora Wyższej Szkoły  

Zarządzania i Przedsiębiorczości 

z siedzibą w Wałbrzychu  

z dnia 27 maja 2020 roku 

 

 

w sprawie: wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020 w 

związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

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

COVID-19  

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 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. 511 ze 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W okresie do dnia 30 września 2020 roku umożliwiam realizowanie praktyk zawodowych dla 

studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu 

zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 2 

 

Decyzję o możliwości realizowania praktyk zawodowych na danym kierunku studiów  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podejmuje opiekun praktyk 

właściwego kierunku, po konsultacji z Dziekanem Wydziału.  

 

 

 



§ 3 

 

Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy przed dniem 11 marca 2020 roku 

zrealizowali część praktyk zawodowych zaplanowanych w semestrze letnim 2019/2020 mogą 

ubiegać się o ich zaliczenie bez realizowania ich pozostałej części, pod warunkiem, że zostały 

osiągnięte efekty uczenia się odpowiadające praktykom zawodowym. 

 

§ 4 

 

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

zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz na 

studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, 

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

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

odległość. 

 

§ 5 

 

Dziekan Wydziału, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz kierownik studiów 

podyplomowych, może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania praktyki objętej  

programem studiów, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów 

uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących 

efektów uczenia się wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych 

przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.  

 

§ 6 

 

Praktyki zawodowe zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, które 

nie zostały zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub nie 

zostały zaliczone w oparciu o przepisy niniejszego zarządzenia są realizowane w formie 

tradycyjnej po okresie zawieszenia kształcenia na studiach. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                        Kanclerz                                                Rektor 


