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Zarządzenie Pełnomocnika Rektora ds. Staży i Praktyk Studenckich 
z dnia 21 maja 2020r. 

w sprawie 
„zasad realizacji i zaliczania Praktyki Zawodowej w okresie epidemii COVID-19” 

 
1. Podstawą niniejszego zarządzenia są: 

a. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. z 
późniejszymi zmianami, 

b. Wewnętrzne akty prawne WSIZ 
i. Regulamin studiów WSIZ z dnia 26 kwietnia 2018r. 

ii. Zarządzenia Rektora, Pełnomocnika Rektora ds. Staży i Praktyk 
Studenckich oraz Dziekana określające założenia programowe i 
organizacyjne praktyk studenckich dla studiów I-stopnia na kierunku 
Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-
Białej. 

c. Akty prawne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego związane z epidemią 
COVID-19. 

i. Rozporządzenie z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

ii. Rozporządzenie z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

iii. Rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

iv. Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 

2. Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r, 
Praktyka Zawodowa jest integralną częścią Planu Studiów. Wymiar Praktyki 
Zawodowej w WSIZ wynosi 6 tygodni (240 godzin). 

3. Ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju i 
wynikające z niej czasowe ograniczenie funkcjonowania firm i innych podmiotów 
gospodarczych możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyki lub zaliczenie jej w 
formie alternatywnej, w sposób zdalny. 

4. W szczególności możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyki, jeżeli opiekun- osoba 
odpowiedzialna za planowanie i nadzór nad realizacją zadań uzna, że zakładane efekty 
uczenia się zostały osiągnięte. 

5. Dodatkowo, pracodawca, może wyznaczyć praktykantowi zadania do realizacji w 
formie zdalnej. Wówczas decyzję o zaliczeniu tak odbytej praktyki oraz ewentualnych 
sposobach uzupełnienia brakujących efektów uczenia powinien podejmować 
wyznaczony przez Rektora Pełnomocnik ds. Staży i Praktyk studenckich oraz Dziekan. 
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6. W sytuacjach, w których realizacja praktyk zawodowych nie jest możliwa Dziekan 
może wydać zgodę na przeniesienie zaliczenia praktyki na termin późniejszy tzn. na 
następny semestr studiów. 

7. Sprawy nie ujęte w niniejszym Zarządzeniu rozstrzyga Pełnomocnik Rektora ds. Staży 
i Praktyk Studenckich. Odwołanie od decyzji Pełnomocnika rozstrzyga Rektor WSIZ. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 

Pełnomocnik Rektor ds. Staży i Praktyk Studenckich 
 
 

dr n.f. Przemysław Stokłosa, prof. WSIZ 
 

Bielsko-Biała, dnia 21 maja 2020 r. 


