Zarządzenie nr 117/2020
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 maja 2020 r.
w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk
na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach
podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania zajęć
dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 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 ze zm.), 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 § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się,
co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2020
r. w sprawie realizacji oraz zaliczania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych
magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w czasie wstrzymania
zajęć dydaktycznych, dokonuje się poniższych zmian:
1) dotychczasową treść § 2 ust. 2, zastępuje się treścią w brzmieniu:
„2. W roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do
wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się
przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczby punktów ECTS
określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten
student.”,
2) po § 3 dodaje się § 3a o treści:
„§ 3a
„Dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnych praktyk zawodowych, o których mowa
w § 1, § 2 i § 3, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, pod warunkiem,
że dany pracodawca wyrazi zgodę na przyjęcie studenta na praktyki i zapewni odpowiednie
warunki do odbywania praktyki zawodowej.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

