
Uchwała nr 15/2018 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 19 marca 2018 roku 
 

w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk zawodowych 
na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
 

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) oraz Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej 
Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej przysługuje studentom studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, którzy aktualnie są zatrudnieni, byli zatrudnieni, odbyli staż absolwencki, 
prowadzą (prowadzili) własną działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż czas 
trwania praktyki zawodowej, a charakter zatrudnienia lub prowadzonej działalności 
gospodarczej był zgodny z profilem specjalności i programem przewidzianej dla niej praktyki 
zawodowej i pozwolił na osiągnięcie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki 
zawodowej.  

 
§ 2 

Potwierdzenia zgodności osiągniętych przez studenta efektów kształcenia na stanowisku 
pracy z efektami kształcenia zakładanymi dla praktyk zawodowych poszczególnych 
kierunków kształcenia dokonuje Rada Programowa danego kierunku kształcenia na wniosek 
Kierownika kierunku. 

 
§ 3 

1. Student starający się o zwolnienie z praktyki zawodowej powinien złożyć podanie do 
dyrektora instytutu, zawierające dane osobowe wraz z odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym doświadczenie zawodowe: 
a. świadectwo pracy wraz z zakresem czynności zawodowych, 
b. zaświadczenie o odbyciu stażu absolwenckiego z określeniem zakresu czynności 

(Powiatowy Urząd Pracy), 
c. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu z zakładu pracy (nazwa zakładu, okres 

zatrudnienia, stanowisko, zakres czynności zawodowych), 
d. wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Student starający się o zwolnienie z praktyki zawodowej jest zobowiązany dostarczyć 
w/w dokumenty dyrekcji właściwego instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 15 
grudnia w semestrze zimowym oraz do 15 maja w semestrze letnim. Niedotrzymanie w/w 
terminów powoduje konieczność realizacji praktyki zawodowej zgodnie z programem 
studiów. 

 
§ 4 

1. Decyzję o zwolnieniu z praktyki zawodowej podejmuje Prorektor ds. kształcenia na 
wniosek Dyrektora Instytutu. 

2. Wniosek o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu opiniuje Kierownik kierunku 
i Opiekun praktyk na kierunku, w szczególności w zakresie potwierdzania zgodności 
osiągniętych przez studenta efektów kształcenia na stanowisku pracy z efektami 
kształcenia zakładanymi dla praktyk zawodowych. 



3. Zwolnienie z odbywania praktyki jest równoznaczne z jej zaliczeniem. Wpisu zaliczenia 
w indeksie i dokumentacji przebiegu praktyki dokonuje dyrektor instytutu.  

 
§ 5 

Traci moc Uchwała nr 22/2013 Senatu PWSW z dnia 11 kwietnia 2013 roku. 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


