UCHWAŁA NR III/20/16
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 20 października 2016 roku
w sprawie zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.
Na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Studenci mogą być zwolnieni z obowiązku odbywania praktyk pod warunkiem,
że rodzaj świadczonej pracy jest zgodny z założonymi w sylabusie praktyk efektami
kształcenia odpowiednimi dla danego kierunku lub kierunku i specjalności.
2. Studenci studiów niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwo pracujący w zawodzie
na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku
pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych
posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych
oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2012, poz. 770) oraz na podstawie przepisów Uchwały
nr 26/III/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół
Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które
mogą trwać krócej niż 3 lata – mogą mieć zaliczone do 50% zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych w zależności od okresu zatrudnienia w poszczególnych
oddziałach. Studenci uzyskują zaliczenie po przepracowaniu minimum 3 miesięcy
w danym oddziale. Obowiązuje zaliczenie z oceną.
§ 2. 1. Zaliczenie praktyki przez studenta, o którym mowa w §1 ust. 1, następuje
na podstawie zaświadczenia z miejsca zatrudnienia (wzór dokumentu do pobrania
w Dziale Praktyk Studenckich i Karier lub ze strony internetowej Uczelni) oraz karty
weryfikacji efektów kształcenia.
2. W przypadku studentów z kierunku Pielęgniarstwo, zaliczenie praktyki następuje
na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki i Studentów.
§ 4. Traci moc prawną Uchwała Nr XXXIV/223/07 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Pile z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie warunków zwalniania
studentów studiów niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 października
2016 r.
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