
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

 
ZARZĄDZENIE Nr 80/2020 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 1 czerwca 2020 roku 

 
w sprawie realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim  

roku akademickiego 2019/2020 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 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 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 ze wszystkimi późniejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, 528, 643, 741) oraz 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) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 
726), mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1 

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 obowiązkowe praktyki studenckie na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach 
podyplomowych, których realizacja i zaliczenie powinno nastąpić w semestrze letnim roku 
akademickiego 2019/2020, mogą być prowadzone: 
1) w innej niż obowiązująca formie realizacji, o ile umożliwi to osiągnięcie przypisanych do 

praktyk efektów uczenia się, w szczególności poprzez realizację praktyk w Instytutach 
pod kierunkiem nauczycieli akademickich lub w formie wolontariatu; 

2) w skróconym czasie, poprzez przeprowadzenie części praktyk w formie ćwiczeń lub 
innych form zajęć realizowanych zdalnie pod warunkiem osiągnięcia zaplanowanych 
efektów uczenia się dla praktyk, w szczególności w odniesieniu do praktyk śródrocznych; 

3) w okresie wakacyjnym i w miesiącu wrześniu 2020 r., w przypadku praktyk, których 
realizacja powinna odbyć się do końca semestru letniego w roku akademickim 
2019/2020, a wpisu z praktyk należy dokonać do końca tego semestru, z zastrzeżeniem 
pkt 4; 

4) w przypadku studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia rozliczenia praktyki 
należy dokonać w takim terminie, aby umożliwić im zaliczenie ostatniego roku studiów  
i podejście do egzaminu dyplomowego przed dniem 30 września 2020 r. 



2. Decyzję  w sprawie realizacji praktyk, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podejmuje dziekan 
wydziału na wniosek opiekuna praktyk, zaopiniowany przez dyrektora instytutu. 

 
§ 2 

1. W przypadku praktyk studenckich, o których mowa w § 1, których realizacja przewidziana 
jest w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, a wpis z praktyk dokonywany 
będzie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, należy uwzględnić 
możliwość ich realizacji, także w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.  
W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy uwzględnić w organizacji zajęć 
dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021, możliwość realizacji praktyki w dni wolne 
od zajęć dydaktycznych. 

2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje dziekan wydziału, na wniosek 
opiekuna praktyk, zaopiniowany przez dyrektora instytutu. 

 
§ 3 

Studenci odbywający studia na kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w roku 
akademickim 2019/2020 mogą uzyskać w ramach kształcenia on-line część efektów uczenia 
się przypisanych  do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych, umożliwiające uzyskanie nie więcej niż 40% liczby punktów ECTS 
określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na których kształcą się  
studenci. 
 

 § 4 
Studenci odbywający studia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu 
nauczyciela w roku akademickim 2019/2020 mogą realizować zajęcia lub grupy zajęć w formie 
praktyk zawodowych, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się  
w roku akademickim 2019/2020 za pomocą kształcenia on-line. 

 
§ 5 

1. Jeżeli w ramach zrealizowanej praktyki zawodowej do czasu zawieszenia zajęć, opiekun 
praktyk zawodowych oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, praktykę zawodową 
można uznać za zaliczoną. Opiekun praktyki dokonuje wpisu zaliczenia praktyki. 

2. Jeżeli w ramach zrealizowanej praktyki zawodowej do czasu zawieszenia zajęć 
dydaktycznych opiekun praktyk zawodowych oceni, że efekty uczenia się nie zostały 
osiągnięte, decyzję o sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się  z praktyki 
zawodowej podejmuje dziekan na wniosek opiekuna praktyki zawodowej. 

3. Dokumenty związane z rozstrzyganiem i załatwianiem spraw dotyczących praktyk,  
w szczególności skierowań na praktyki, porozumień na ich realizację czy zaświadczeń  
o ich odbyciu mogą być załatwiane w formie skanów tych dokumentów. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

REKTOR 
 

dr hab. Tamara Zacharuk 
profesor uczelni 


