Zarządzenie nr 276/2020
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 9 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
nr 95/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów
oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861
ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1450), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca
2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573 ze zm.) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:
§1
1. W zarządzeniu nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja
2020 roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów
podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się poniższych zmian:
1) w § 1 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Praktyki śródroczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela mogą mieć
charakter indywidualny i realizowane są po zawarciu porozumień z uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność zgodnie z kierunkiem i programem studiów, wskazanymi
przez studentów i zatwierdzonymi przez Uniwersytet.”;
2) w § 8 w ust. 8 dodaje się punkt 2a w brzmieniu:
„2a) 100 zł brutto, za sporządzenie indywidualnej recenzji praktyki dla studenta odbywającego
praktykę dydaktyczną śródroczną indywidualnie,”,
3) dotychczasową treść § 16 ust.1 zastępuje się treścią w brzmieniu:
„1. W Uniwersytecie do spraw uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się następujące
instrukcje i wzory, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) Załącznik nr 1 – instrukcja przygotowywania i obiegu umów i porozumień dotyczących
studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2) Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych
w zakładach pracy,
3) Załącznik nr 3 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych
w szkole/przedszkolu/placówce systemu oświaty,
4) Załącznik nr 4 – wzór porozumienia zawodowego w zakładzie pracy – praktyka
zagraniczna,
5) Załącznik nr 5 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich
dydaktycznych/psychologiczno-pedagogicznych/pedagogicznych/ ogólnopedagogicznych/
wychowawczo-dydaktycznych,
6) Załącznik nr 6 – wzór umowy z zakładami pracy,
7) Załącznik nr 7 – wzór umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki dydaktycznej
i psychologiczno-pedagogicznej,
8) Załącznik nr 8 – wzór rachunku do umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki
dydaktycznej/psychologiczno-pedagogicznej/pedagogicznej/ogólnopedagogicznej/
wychowawczo-dydaktycznej,
9) Załącznik nr 9 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką,
10) Załącznik nr 10 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę dydaktyczną, psychologicznopedagogiczną/pedagogiczną/ogólnopedagogiczną/wychowawczo-dydaktyczną,
11) Załącznik nr 11 – wzór tabel do wykazu zawierającego planowane i odbyte praktyki:
a) tabela – praktyki ciągłe przed rozpoczęciem,
b) tabela – praktyki ciągłe po zakończeniu,
c) tabela – praktyki śródroczne przed rozpoczęciem,
d) tabela – praktyki śródroczne po zakończeniu.
12) Załącznik nr 12 – wzór karty informacyjnej z przebiegu praktyki
dydaktycznej/psychologiczno-pedagogicznej/pedagogicznej/ogólnopedagogicznej/
wychowawczo-dydaktycznej,
13) Załącznik nr 13 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,
14) Załącznik nr 14 – wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej,
15) Załącznik nr 15 – wzór zaświadczenia o zatrudnieniu,
16) Załącznik nr 16 – wzór zaświadczenia o stażu/wolontariacie,
17) Załącznik nr 17 – wzór opinii o przebiegu studenckiej praktyki zawodowej w Collegium
Medicum,
18) Załącznik nr 18 – wzór skierowania na studencką praktykę zawodową w Collegium
Medicum,
19) Załącznik nr 19 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych z podmiotami
wykonującymi działalność leczniczą zawieranej w Collegium Medicum,
20) Załącznik nr 20 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych w Collegium
Medicum,
21) Załącznik nr 21 – wzór umowy dotyczącej zajęć praktycznych w Collegium Medicum,
22) Załącznik nr 22 – wzór porozumienia w sprawie realizacji studenckich praktyk
zawodowych
w Collegium Medicum,
23) Załącznik nr 23 – wzór umowy- zlecenia wraz z oświadczeniem z zakładu pracy,

24) Załącznik nr 24 – wzór umowy zlecenia dotyczącej hospitacji praktyki śródrocznej
dydaktycznej,
25) Załącznik nr 25 – wzór porozumienia w sprawie realizacji studenckich zajęć
praktycznych.”,
4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie
nr 1 do niniejszego zarządzenia,
5) dotychczasowy załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie
nr 2 do niniejszego zarządzenia,
6) dotychczasowy załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie
nr 3 do niniejszego zarządzenia,
7) dotychczasowy załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie
nr 4 do niniejszego zarządzenia,
8) dotychczasowy załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie
nr 5 do niniejszego zarządzenia,
9) wprowadza się załącznik nr 25 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 6
zarządzenia.
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§2
Tekst jednolity zarządzenia nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów
podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

