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Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku w 
roku akademickim 2020/2021 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego wraz  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem rozszerzania się wirusa COVid-19 

 

na podstawie: 

 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668); 
 Rozporządzenie Ministra i Nauki i Szkolnictwa z 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie studiów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1679); 
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 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. 1835) 
 

zarządza się: 

 

1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii do końca 
semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, praktyki zawodowe mogą być prowadzone z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, pomimo, że nie zostało to przewidziane  

programie studiów. 
 

2. Decyzję o zmianie formy realizacji praktyk zawodowych podejmuje rektor po przedstawieniu przez 
pełnomocnika rektora ds. praktyk sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa oraz możliwości właściwej 
realizacji praktyk zawodowych w zmienionej formie.  

 
3. Realizacja praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga 

osiągnięcia takiej samej liczby punktów ECTS, która została określona w programie studiów oraz 
efektów uczenia się, takich samych jak w regularnych praktykach zawodowych. 
 

4. Nadzór nad właściwym przebiegiem praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość oraz jakością kształcenia oraz osiągnieciem przez studentów założonych 

efektów uczenia się sprawuje pełnomocnik rektora ds. praktyk. 
 

5. Student, który z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 nie może zrealizować 
praktyk zawodowych w termie przewidzianym w programie studiów w okresie od dnia ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został 

odwołany, uzyskuje, bez konieczności składania podania, zgodę pełnomocnika rektora ds. praktyk  
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Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku na przedłużenie realizacji praktyk o jeden semestr studiów,                  

a w przypadku studentów ostatnich semestrów nauczania w terminie do 7 dni przed wyznaczoną 
datą egzaminu dyplomowego. 

 
6. Student, który w ramach wolontariatu wykonywał zadania w podmiocie leczniczym, związane z 

pomocą w ramach działalności podmiotów leczniczych/gabinetów w trakcie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii, może wystąpić do pełnomocnika rektora ds. praktyk z wnioskiem o 
zaliczenie praktyk zawodowych. Do wniosku student dołącza zaświadczenie podmiotu 

leczniczego/gabinetu o udziale studenta w działaniach na rzecz zwalczania epidemii ze 
wskazaniem pełnionych obowiązków w celu potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się 
określonych w ramach praktyk zawodowych. 

 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulamin obowiązuje Regulamin studenckich praktyk 

zawodowych. 
 

8. Niniejszy Regulamin studenckich praktyk zawodowych wchodzi w życie z dniem 19 października 
2020 r. 


