
Elbląskiej Uczelni HumanisĘczno-Ekonomicznej w Elblągu

w sprawie realizacji praktyk na kierunku administracjarzarządzanie, bezpieczeństwo

wewnętrzneo pedagogika

z dnia 10 lutego 202l r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 plł ż i art. 51 ust. 1 ustawy zdnia 20lipca 2018 r. - Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z2020 t. poz.85 ze zm.), § 15 ust. 2 pkt2 i § 15

ust. 5 Statutu Elbląskiej Uczelni HumanisĘczno-Ekonomicznej w Elblągu z dnia 30 września

2019 r., § 38a rczporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 vłrześńa

2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z2018 poz. 186l, ze zm.) orazzgodńe z rekomendacjami

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - uchwala się, co następuje:

§1

W okresie zagrożenia zakńęńęm koronawirusem SARS-CoV-2 praktyki zawodowe

studentów i uczestników studiów podyplomowych, w tym praktyki nauczycielskie,

stanowiące częśó programu studiów lub programu ksźałcenia w roku akademickiego

20201202l organizowane są na zasadach określonych w niniejszym zarządzeńu.

§2

1. Praktyki zawodowe studentów mogą być realizowane w zakładachpracy na podstawie

umów lub porozumień zawartych z pracodawcami przez Elbląską Uczelnię

Humani styczno - Ekon omiczną.

2. Zal<ład pracy, w którym realizowane są praktyki zawodowe, powinien zapewnić

zachowanie rezimu sanitarnego uwzględniającego decyzje, zalęcęńa i wytyczne

organów Pństwowej Inspekcji Sanitarnej.

§3

W przypadku braku możliwości realizacji w zakJńzie pracy praktyk zawodowych w sposób,

o którym mowa w § 2, Dziekan może-przedłużyć termin realizacji praktyk - po uzgodnieniu

z koordynatorem praktyk;

uchwała senatu



§4

1. Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 20201202l wykonywali czynności

w ramach zadń realizowanych ptzez podmioĘ lecnńczę lub słuzby sanitarno-

epidemiologiczne, Narodowy Fundusz Zdrońa, Agencję Rezerw Materiałowych lub

Centrum ę-Zdrońa w nviązku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 mogą, na

podstawie dokumentacji doręczonej właściwemu koordynatorowi praktyk, ubiegaó się

o zaliczenie praktyk specjalnościowych i zawodowych w części lub w całości.

2. Koordynator praktyk może zaliczyó praktyki lub ich części, uwzględniając informacje

o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1,

zawartę w zaświadczeniu wydanym przęz podmiot, w któ4rm student wykonywał te

czynności.

§5

PraĘki zawodowe, które według programów studiów miały rozpocząó się w semestrze

letnim roku akademickiego 2020lż02l, studenci mogą rozpocząć w semestrze zimowym,

po wcześniej szej akceptacj i koordynatora praktyk.

§6

Dokumentacja zwiryana zrealizacją praktyk zawodowych, w szczególności: zakres

obowipków, rrmowy o pracę lub dzienniki praktyk, może być przekazywana

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub operatora pocźowego.

§7

We wszystkich innych kwestiach zńązanych z rcalizacją programów studiów obowiązują

do§chczasowe regulacj e.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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