
Zarządzenie Nr 56/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 29 września 2020 roku 
 

w sprawie studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Elblągu w roku akademickim 2020/2021  
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1 

1. Dyrektor Instytutu zawiesza praktykę zawodową studenta w przypadku, gdy w instytucji 

gdzie praktyka odbywa się dochodzi do okoliczności uniemożliwiających jej dalsze 

trwanie, np. z powodu wprowadzenia procedur zapobiegania, przeciwdziałania                     

i zwalczania zakażeniom wirusowym. Sprawy kontynuacji, a nawet „odrobienia” praktyki 

w innej instytucji, po ustaniu powyższych okoliczności, dla każdego przypadku będą  

rozwiązywane oddzielnie w porozumieniu ze studentem. 

2. Jeżeli nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk zawodowych: 

1) praktyki mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, na zasadach i sposobami uzgodnionymi z zakładami pracy,  

2) zakładane efekty uczenia się mogą być osiągnięte w sposób alternatywny np. przez 

zdalne przeprowadzenie zajęć w formie projektów, wirtualnych warsztatów lub 

laboratoriów (symulacja lub wirtualna rzeczywistość), z zastrzeżeniem, że zajęcia te                  

w 100% będą miały charakter praktyczny. 

 

§ 2 

W przypadku braku możliwości odbycia praktyki zawodowej w regulaminowym terminie                   

z powodów, o których mowa w § 1 ust. 1: 

1) jej realizacja jest przenoszona na kolejny semestr studiów, 

2) nie pobiera się opłaty za powtarzanie praktyk,     

3) dług punktów ECTS związany z niezaliczoną praktyką nie będzie uwzględniany                        

w rejestracji na kolejny semestr lub rok akademicki. 

  

§ 3 

Traci moc zarządzenie Nr 21/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                       

w Elblągu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych                               

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z procedurami 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

 

                                                                                           Rektor 
 

 

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 

      


