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INFORMACJA  W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

 

Obowiązujące regulacje: 

 Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące realizacji 

praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich; 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela; 

 Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 

30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w 

czasie stanu epidemicznego a także do podejmowania wszelkich decyzji 

związanych z organizacją procesu kształcenia; 

 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 

2020 r. w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad 

przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku 

akademickiego 2019/2020. 

 

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w oparciu 

o wymienione wyżej obowiązujące regulacje informuję o przyjętej procedurze zaliczania 

praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim: 

1. Decyzja o sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych leży w gestii dziekanów 

w porozumieniu z dyrektorami kierunków tych studiów, które takie praktyki przewidują.  

2. Zaleca się:  

a) skrócenie czasu trwania praktyki i jej zaliczenia, pod warunkiem, że zostały osiągnięte 

zakładane efekty uczenia się;  
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b) skrócenie czasu trwania praktyki i realizacji zakładanych efektów uczenia się w 

sposób alternatywny, np. przez przeprowadzenie ich w sposób zdalny. Studentowi 

zostaje zaliczony wymiar praktyki zawodowej w liczbie godzin odpowiadających 

pracy zdalnej. Praktyki zawodowe mogą obejmować pracę zdalną, jeżeli obowiązuje 

ona w danej instytucji. Przypominam, że zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela również praktyka zawodowa na studiach 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może być realizowana 

zdalnie; 

c) niezrealizowane praktyki zawodowe, z wyłączeniem ostatnich roczników studiów 

zarówno licencjackich jak i magisterskich, mogą być przeniesione na podstawie 

decyzji Dziekana do realizacji na kolejny semestr lub rok akademicki (w takiej 

sytuacji praktyki będą realizowane w podwójnym wymiarze - semestr bieżący 

i zaległe praktyki). 

3. Dla studentów ostatnich roczników studiów zarówno licencjackich jak i magisterskich 

którzy muszą zaliczyć praktyki do 30 września br. dopuszcza się zaliczenie praktyk na 

podstawie: 

a) przygotowanego przez studenta projektu rozwiązania praktycznego problemu 

zakładu pracy – projekt jest akceptowany i oceniany w postaci elektronicznej przez 

przedstawiciela zakładu pracy a następnie przez opiekuna praktyk zawodowych; 

b) projektu o tematyce ustalonej przez opiekuna praktyk zawodowych, który ustala 

listę tematów do realizacji praktycznych projektów oraz ustala procedurę ich 

wyboru, w tym możliwość zaproponowania własnego tematu przez studenta; 
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c) zajęcia symulowane realizowane przez kadrę akademicką lub projekty praktyczne 

realizowane przez studentów pod nadzorem nauczycieli akademickich. 

4. Dopuszcza się sporządzanie dokumentacji z przebiegu praktyk w postaci elektronicznej 

(przy dokumentach wymagających podpisu i pieczęci konieczne są skany). 

5. Kwestie techniczne dotyczące zaliczania w USOS:  

a) w przypadkach, jeśli przesunięte zajęcia dotyczą wszystkich/większości studentów, 

na pewno trzeba zmienić w USOS wymagania programowe (tzw. rygory) 

przenosząc nieobyte moduły na wyższy semestr. Taka modyfikacja pozwoli zaliczyć 

semestr pomimo braku zaliczenia przesuniętych modułów;  

b) w przypadkach indywidualnych raczej nie zaleca się modyfikacji wymagań 

programowych – dziekanat może wprowadzić zmianę wymagań dla pojedynczych 

studentów poprzez mechanizm decyzji; 

c) studenci już zapisani do grup zajęciowych - dopuszczalne technicznie jest to, aby 

studentów pozostawić w tych grupach zajęciowych. Terminy zwrotu takich 

protokołów można przesunąć w czasie a dziekanat rozliczając studentów podepnie 

przesunięte moduły pod odpowiedni semestr.  

 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów 

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek 

 

 

 

 

 


