UCHWAŁA SENATU NR 12/LXV/2012
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
z dnia 13 września 2012 roku
W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ZWALNIANIA STUDENTÓW
Z OBOWIĄZKU ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2005r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 31 pkt 24 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Senat Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie określa warunki zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej:
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§1
Zwalnia się z obowiązku odbycia całości lub części praktyki zawodowej studenta poprzez zaliczenie na poczet praktyki okresu prowadzonej przez niego działalność zawodowej.
Praktykę zawodową można uznać za zaliczoną w całości, jeżeli prowadzona przez studenta działalność zawodowa umożliwiła mu realizację efektów kształcenia zawartych w karcie praktyki
(programie praktyki) obowiązującej dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów, a czas jej
trwania nie jest krótszy niż wymiar praktyki określony w programie.
W przypadku, gdy student nie spełnia w całości warunków umożliwiających zwolnienie go
z obowiązku odbycia praktyki zawodowej określonych w ust. 2, Dziekan zwalnia studenta z obowiązku odbycia części praktyki zawodowej.
Zaliczenie praktyki na warunkach określonych w ust. 2 i 3, dotyczy również studentów, którzy
prowadzili działalność zawodową lub odbywali praktykę zawodową za granicą.
§2
Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta
składany do Dziekana właściwego dla poszczególnych kierunków studiów.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student dołącza dokumentację potwierdzającą spełnienie
wymogów określonych w § 1 ust. 2 i 3.
Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są:
a) formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z kartą praktyki dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów,
b) zaświadczenie z zakładu pracy zawierające informacje o okresie zatrudnienia i zajmowanym
stanowisku.
Dziekan może uznać inne dokumenty niż wymienione w ust. 3 za potwierdzające okoliczności
określone w § 1 ust. 2 i 3.
Wzór formularz o którym mowa w ust. 3 lit. a) stanowi załącznik do uchwały.

§3
1. Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbycia całości lub części praktyki podejmuje właściwy
Dziekan.
2. Od decyzji Dziekana przysługuje studentowi odwołanie do Rektora WSIiZ terminie 14 dni.
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§4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do studentów rozpoczynających
kształcenie w roku akademickim 2012/2013 i w latach późniejszych.
2. Wobec pozostałych studentów stosuje się dotychczasowe zasady określone w Uchwale Senatu
Nr 4/XLII/2007 WSIiZ w Rzeszowie z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zasad zwalniania
studentów z obowiązku odbywania praktyki zawodowej.
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Załącznik do Uchwały Senatu
nr …………..… z dnia 13.09.2012r.

FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY OSIĄGNIĘCIE PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA ZGODNYCH Z PROGRAMEM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1.PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDENCIE
Nazwisko i Imię
Numer albumu
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Profil kształcenia

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia, z podziałem na umiejętności i kompetencje:
Student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi
P_U01
P_U02
…
Student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH potrafi
P_K01
…
Korelacja pomiędzy efektami kształcenia a warunkami ich realizacji:
Efekt
Charakterystyka warunków realizacji (miejsce/zadanie) efektu
kształcenia

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Efekt
Kryterium osiągnięcia efektu
kształcenia

Potwierdzam osiągnięcie przez studenta ww. efektów kształcenia.

……………………………..

………………………………..

………………………………….

Miejscowość, data

Pieczęć zakładu pracy

Czytelny podpis
osoby upoważnionej
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