
Zarządzenie nr 9o | 2oL9 l 2o2o
Rektora Akademii lgnatianum w Krakowie

z dnia 5 maja 2O2O r,

w sprawie wprowadzenia procedury zallczania praktyk studenckich w okresie ograniczenia
w funkcjonowaniu uczelniw semestrze letnim 20L9|2O2O.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2OI8 r, - Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2Oż0 r. poz. 85 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2

marca 2Oż0 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COV|D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2O2O r. poz.374 ze zm.), w zw. ustawą z dnia 16 kwietnia 2OżO r,
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-Z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2O2O r. w sprawie ogłoszenia na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2Q2O r, poz. 491" ze zm.|,

rozporządzeniem Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2O2Or. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D-19
(Dz.U. zżOż0 r, poz,5Ltze zm.) zarządzam, co następuje.

§r
Wprowadza się nowe wytyczne dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie
zagrożenia zakażeniem wirusem COV|D-19 w brzmieniu załącznika do niniejszego
zarządzenia,

§z
W okresie ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni spowodowanej wirusem COV|D-19 nie

stosuje się dotychczasowych wewnętrznych przepisów w zakresie sprzecznym z niniejszym
zarządzeniem oraz procedurą określoną w załączniku do zarządzenia.

§E
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania. &

Ks. p?of. dr hab. Józef Bremer SJ

Rektor Akademii lgnatianum w Krakowie

Zalącznik
Procedura zaliczania praktyk studenckich w Akademii
pracy na odległość w semestrze letnim 2019l2Oż0.

Kraków, dnia 5 maja 2020 r.

lgnatianum w Krakowie w okresie



PRocEDURA zALlczAN!A PRAKTYK sTUDENcKlcH W AKADEMI! !GNATIANUM
W KRAKoW|E W oKREslE PRACY NA oDLEGŁoŚĆ w semestrze letnim 2ol9l2o20.

§r
]_. Zakres realizowanej praktyki studenta w semestrze letnim 2Ot9l2OżO określa dyrektor

właściwego instytutu po uzyskaniu opinii kierownika praktyki uzasadniającej zaliczenie
praktyki z zachowaniem reguł dotyczących osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

2. Dyrektorzy instytutów mogą powołać kierunkowe zespoły ds. praktyk zawodowych,

których zadaniem będzie w szczególności opracowanie merytorycznych wytycznych

niezbędnych do realizowania praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

§2
1. Dyrektor właściwego instytutu możne skrócić czas trwania praktyk i w sposób

alternatywny osiągnąć efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęĆ w formie

ćwiczeń lub laboratoriów z wykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległoŚĆ.

2. Dyrektor właściwego instytutu wydziatu może zaliczyć calośc praktyk, o których mowa

w ust. I, po zapoznaniu się z wnioskiem studenta w sprawie osiągnięcia efektów uczenia

się przypisanych praktykom.

3. Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy przed dniem 1]- marca 2O2Or. zrealizowali

część praktyk zawodowych zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego

żo11g/202o, 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. Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się

dokonuje kierownik praktyk i przedstawia stosowny wniosek do Dziekana.

4. Dyrektor właściwego instytutu podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki

i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktYki.

§a

L. Jeżeli pomimo zastosowania reguł określonych w §l-§2 praktyka nie będzie mogła zostaĆ

zrealizowana, możliwe jest przedłużenie terminu realizacji praktyk studentom do 30

września 2o2o r,, przy czym wnioski w tym zakresie będą rozpatrywane indywidualnie.

Decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor właściwego instytutu po uzyskaniu oPinii

kierownika praktyki.
ż. Studenci ostatnich lat studiów , ktorzy uzyskają zgodę na realizacje praktyk w powyŻszym

terminie będą mogli przystąpić do obrony w terminie późniejszym.

§ą
1. Jeśli nie można inaczej, w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach termin

realizacji praktyki może zostać przesunięty na następny rok akademicki żO2O|2OżI: do

końca semestru zimowego lub do końca roku akademickiego 2OżO/2O27. Nie dotYczY to

jednak ostatnich roczników studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów

magisterskich. Decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor właŚciwego instytutu, Po

uzyskaniu opinii kierownika praktyk,

ż, Student nie ponosi kosztów finansowych związanych z przesunięciem praktyk z WW.

powodów na następny rok akademicki.


