Uchwała Nr V/218
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 572, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768,
poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1198 z 2015 r. poz. 357, poz. 860, poz. 1187, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1923,
z 2016 r. poz. 64, poz. 907 i poz. 908) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1.

2.

Student może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w pełnym wymiarze wynikającym
z planu studiów, jeżeli wykonywane przez niego czynności zawodowe umożliwiają osiągnięcie efektów
kształcenia przypisanych do modułu kształcenia - praktyka zawodowa, na zasadach określonych w § 2.
Student może być zwolniony częściowo z obowiązku odbycia praktyki zawodowej na zasadach określonych,
w § 4, jeżeli w trakcie studiów jest aktywny zawodowo.

§ 2.
1.

2.

3.
4.
5.

Podstawą zwolnienia studenta z obowiązku odbywania praktyki zawodowej jest udokumentowanie czynności
zawodowych przewidzianych w module kształcenia - praktyka zawodowa w ramach aktywności zawodowej,
określonej w § 3, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających rozpoczęcie danej praktyki, przy czym okres
aktywności zawodowej nie może być krótszy niż czas trwania praktyki, określony dla danego kierunku.
Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej w danym roku
akademickim, jest zobowiązany złożyć do dziekana w wyznaczonym terminie pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem. Do wniosku student jest zobowiązany dołączyć:
1) jeden z dokumentów potwierdzających aktywność zawodową, tj.:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu,
b) świadectwo pracy,
c) zaświadczenie o odbytym stażu,
d) dokument potwierdzający prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub świadczenie pracy na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło itp.,
e) dokument potwierdzający działalność w wolontariacie,
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonywanych w ramach aktywności zawodowej, który potwierdza
możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla modułu - praktyka zawodowa na danym
kierunku i roku/semestrze studiów.
Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w danym roku akademickim/semestrze
podejmuje dziekan po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk.
Warunkiem zaliczenia modułu kształcenia - praktyka zawodowa jest pozytywna ocena sprawozdania,
przygotowanego zgodnie z wymogami określonymi dla danego modułu praktyki.
Szczegółowy tryb zaliczenia - weryfikacji efektów dla modułu kształcenia - praktyka zawodowa określony jest
w wydziałowych regulaminach praktyk zawodowych i karcie modułu kształcenia praktyka zawodowa.

§ 3.
Za formy aktywności zawodowej uznaje się:
1) wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy,
2) świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
3) odbywanie staży zawodowych,
4) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym z udziałem innych osób,
5) świadczenie pracy w ramach innych uregulowań prawnych,
6) wolontariat.

1.

2.

§ 4.
Student aktywny zawodowo zgodnie z postanowieniami § 3 może zostać zwolniony częściowo z obowiązku
odbywania praktyki zawodowej, o ile zakres czynności zawodowych nie umożliwia pełnej realizacji
zakładanych efektów przypisanych do modułu kształcenia - praktyka zawodowa na studiowanym kierunku.
Zapisy § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Student ubiegający się o częściowe zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej w danym roku
akademickim/semestrze, jest zobowiązany złożyć do dziekana w wyznaczonym terminie pisemny wniosek
wraz z uzasadnieniem. Do wniosku student jest zobowiązany dołączyć:
1) jeden z dokumentów potwierdzających aktywność zawodową, tj.:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu, odbywanym stażu itp.
b) dokument potwierdzający prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub świadczenie pracy na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło itp.,

3.

4.
5.

c) dokument potwierdzający działalność w wolontariacie,
2) szczegółowy zakres obowiązków wykonywanych w ramach aktywności zawodowej,
3) sprawozdanie przygotowane zgodnie z wymogami określonymi dla danego modułu praktyki.
Decyzję o zwolnieniu z odbycia części praktyki zawodowej w danym roku akademickim/semestrze podejmuje
dziekan po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk, ustalając jednocześnie wymiar zwolnienia, z zastrzeżeniem,
że nie może on przekraczać ¾ wymiaru przewidzianego planem studiów.
Część praktyki zawodowej, z której student nie został zwolniony musi być odbyta i zaliczona na zasadach
określonych w wydziałowym regulaminie praktyk zawodowych.
Warunkiem zaliczenia modułu - praktyka zawodowa jest pozytywna ocena sprawozdania, o którym mowa
w ust. 2 pkt. 3 oraz zaliczenie praktyki zawodowej na zasadach określonych w wydziałowym regulaminie
praktyk zawodowych i karcie modułu kształcenia - praktyka zawodowa.

§ 5.
Traci moc uchwała nr V/113 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia
25 listopada 2014 r. w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Przewodniczący Senatu

