Zarządzenie nr R.021.154.20
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia zasad dotyczących organizacji praktyk studenckich i doktoranckich w
Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akademickim 2020/2021

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2020r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i
nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1835)
oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika
medycznego (Dz. U. 2020, poz. 1881) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października
2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020, poz. 1908), na podstawie
Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Rekomendacji dotyczących realizacji
praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich
– zarządzam, co następuje:
§1
1. Mając na uwadze ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki oraz podmiotów gospodarczych i innych instytucji w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dopuszcza się odstępstwa od trybu i sposobu odbycia
i zaliczenia praktyk zawodowych studentów i doktorantów.
2. Jednocześnie nie obowiązują w tym zakresie zapisy dotyczące praktyk zawodowych zawarte w
programach studiów i programach kształcenia doktorantów.
§2
1. Jeśli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-I9 nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk zawodowych
realizowanych w uzgodnionej pierwotnie formie i terminie na podstawie porozumienia pomiędzy
uczelnią a pracodawcą, dopuszcza się ich kontynuowanie na zasadach określonych w
porozumieniu w innym terminie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2021 r.
2. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia
na wniosek opiekuna praktyk.
§3
1. Dla studentów pierwszych, drugich lat studiów pierwszego stopnia, trzecich lat studiów
inżynierskich, studentów pierwszych lat studiów drugiego stopnia oraz studentów lat jeden-cztery
jednolitych studiów magisterskich istnieje możliwość przełożenia praktyk na kolejny semestr/rok
studiów.

2. Należy dokonać w tym wypadku jednorazowej korekty harmonogramu realizacji programu
studiów.
3. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje prorektor ds. kształcenia na wniosek kierownika
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
§4
1. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania praktyk zawodowych.
2. W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 1 należy określić alternatywny sposób osiągnięcia
efektów uczenia się.
3. Alternatywnymi sposobami osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk mogą być
różne formy kształcenia i pracy zdalnej, a w tym:
a) ćwiczenia symulacyjne;
b) ćwiczenia praktyczno-zawodowe;
c) projekty;
d) konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertami;
e) wykonanie zadań praktycznych o charakterze zawodowym w formie zdalnej;
f) wykonanie prac pisemnych związanych merytorycznie z programem praktyk;
g) inne formy zaakceptowane przez kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących
studia, jeżeli spełniają wymóg pracy zdalnej.
4. Studenci studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela mogą realizować praktyki
pedagogiczne w sposób zdalny, pod kierunkiem ekspertów w placówkach oświatowych na terenie
miasta Słupska. Eksperci opiekujący się studentami dokonają oceny ich przydatności do zawodu
z uwzględnieniem efektów uczenia się zdefiniowanych w regulaminie praktyk. Liczebność grupy
studentów będących pod opieką jednego eksperta wynosi od 5 do 7 osób.
5. Studenci studiów przygotowujących do zawodu pielęgniarki, fizjoterapeuty i ratownika
medycznego, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach
zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć
kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do
których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności
praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.
6. Studenci pozostałych kierunków (z wyjątkiem wymienionych w ust. 4), którzy w trakcie roku
akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty
lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
7. Zakres, tryb, formy i sposób zaliczenia praktyk zawodowych w przypadku ich skrócenia dla
studentów poszczególnych kierunków i poziomów studiów określą kierownicy prowadzących je
jednostek organizacyjnych.
§5
1. W roku akademickim 2020/2021 senat uczelni, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego,
może dokonać zmian w programie studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w celu umożliwienia studentom
odbycia tych zajęć w części albo w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-

epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dokonywane są na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek studiów, po akceptacji przez Biuro ds. Kształcenia, z pominięciem
Procedury ustalania programów studiów/ dokonywania zmian w programie studiów,
obowiązującej w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
§6
1. W stosunku do słuchaczy studiów doktoranckich i słuchaczy szkoły doktorskiej można zastosować
tryb i sposób odbycia praktyk oraz zaliczenia praktyk, jakie wyszczególniono w § 2-4.
2. Decyzję w powyższym zakresie podejmują kierownicy studiów doktoranckich oraz dyrektor szkoły
doktorskiej.
§7
1. W przypadkach określonych w § 2-6 stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy
dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego, a także rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Rozstrzyganie i załatwianie spraw określonych w § 2-6 może być prowadzone w formie zdalnej, a
dokumentacja przekazywana w formie skanów i plików multimedialnych, w sposób przyjęty przez
uczelnię i przechowywana na ogólnie przyjętych zasadach.
3. W sytuacji, gdy zmiana trybu i sposobu zaliczania praktyk wymagać będzie zmian w treści
porozumień zawartych z podmiotami, w których studenci/doktoranci odbywają praktyki, fakt ten
należy zgłosić prorektorowi ds. kształcenia i uzgodnić treść aneksu wprowadzanego do umowy.
§8
Informacje o trybie przebiegu praktyk i sposobie ich zaliczenia w roku akademickim 2020/2021
należy zawrzeć w rocznych sprawozdaniach sporządzanych przez opiekunów praktyk.
§9
1. Zasady związane z realizacją i zaliczaniem praktyk określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują
do 30 września 2021 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r.
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