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ZARZĄDZENIE NR 34/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie 

zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 oraz uchylenia niektórych przepisów  

w zarządzeniach nr 25/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz nr 27/2020 z dnia  

23 marca 2020 r. 

 

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 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 Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 491 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 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. 581) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W okresie do dnia 30 września 2020 r. umożliwiam realizowanie praktyk zawodowych 

zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Decyzję o możliwości realizowania praktyk zawodowych na danym kierunku studiów  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podejmuje dziekan właściwego 

wydziału, po konsultacji z menedżerem kierunku studiów, mając na uwadze specyfikę 

praktyk. 

3. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane w placówkach służby zdrowia na 

kierunku studiów „pielęgniarstwo” mogą być realizowane z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość w wymiarze umożliwiającym uzyskanie nie więcej niż 

20% liczby punktów ECTS określonej dla zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  

w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się student. 

 

§ 2 

 

1. Dziekani mogą powołać kierunkowe zespoły ds. praktyk zawodowych, których zadaniem 

będzie, w szczególności, opracowanie merytorycznych wytycznych niezbędnych do 
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realizowania praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość oraz wydawanie opinii, o której mowa w § 3 ust. 2. 

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą przynajmniej trzy osoby, w tym 

menedżer kierunku studiów oraz dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących 

wiodącą dyscyplinę naukową, do której przyporządkowany został kierunek studiów. 

 

§ 3 

 

1. Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy przed dniem 11 marca 2020 r. zrealizowali 

część praktyk zawodowych zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/2020, bądź nadal je realizują w ramach wykonywanej pracy zawodowej lub 

prowadzonej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o ich zaliczenie bez konieczności 

realizowania pozostałej części praktyk, pod warunkiem, że osiągnięte zostały efekty uczenia 

się przypisane tym praktykom. 

2. Dziekan właściwego wydziału może zaliczyć całość praktyk, o których mowa w ust. 1, po 

zapoznaniu się z wnioskiem studenta złożonym na formularzu stanowiącym załącznik do 

zarządzenia oraz uwzględniając opinię kierunkowego zespołu ds. praktyk zawodowych  

w sprawie osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych praktykom. 

 

§ 4 

 

1. Studenci kierunków studiów „filologia”, „pedagogika” i „wychowanie fizyczne”, 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. 

2. Studenci kierunku studiów „pielęgniarstwo”, 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 COVID-19, mogą 

ubiegać się o zaliczenie części praktyk zawodowych i zajęć praktycznych realizowanych w 

placówkach służby zdrowia, do których w programie studiów zostały przypisane efekty 

uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych 

czynności. 

3. Dziekan właściwego wydziału może zaliczyć część zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając informacje o liczbie godzin  

i charakterze wykonywanych czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, 

na rzecz którego student wykonywał te czynności. 

 

§ 5 

 

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 § 3 ust. 2 lub § 4 ust. 3 są realizowane w formie tradycyjnej po 

okresie zawieszenia kształcenia na studiach. 
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§ 6 

 

1. W zarządzeniu nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania  

i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie zmienionym zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 31 marca  

2020 r., w § 1 uchyla się ust. 2, 4 i 5. 

2. W zarządzeniu nr 27/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności 

dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia 

zakażeniem wirusem COVID-19, zmienionym zarządzeniem nr 29/2020 z dnia  

31 marca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 31/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., w § 9 uchyla się 

ust. 2. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

  REKTOR 

 

       /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

 

 

 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa 

 

 


