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WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego 

 
 
 

 

ZARZĄDZENIE nr 7/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego  

w Inowrocławiu  

z dnia 1 września 2020 r. 

w sprawie zasad realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych studentów studiów pierwszego 

stopnia w okresie ograniczonego funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 

2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Praktyki studenckie, które nie zostały odwołane mogą być realizowane zgodnie z zawartymi 

umowami, ustalonym regulaminem i harmonogramem, z uwzględnieniem nowych wymogów 

sanitarnych, w związku z występowaniem COVID-19, obowiązujących w miejscu odbywania 

praktyki. 

§ 2. Ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju i wynikające z 

niej czasowe ograniczenie funkcjonowania firm, instytucji i innych podmiotów gospodarczych 

możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyki lub zaliczenie jej w formie alternatywnej: 

a. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

b. na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.  

§ 3.  Możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyki, jeżeli opiekun praktyki – osoba odpowiedzialna 

za planowanie i nadzór nad realizacją zadań uzna, że zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte. 

§ 4.  Dodatkowo, pracodawca, może wyznaczyć praktykantowi zadania do realizacji w formie zdalnej. 

Wówczas decyzję o zaliczeniu tak zrealizowanej praktyki oraz ewentualnych sposobach uzupełnienia 

brakujących efektów uczenia się, podejmuje wyznaczony przez Rektora Dziekan Wydziału. 

§ 5.  Obowiązkową praktykę studencką na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości w Inowrocławiu mogą odbyć: studenci piątego i szóstego semestru studiów I 

stopnia, którzy w roku akademickim 2020/2021 przystępują do egzaminu dyplomowego.  

§ 6. Opiekunem praktyk realizowanych na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości w Inowrocławiu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w WSP 

Inowrocław, wyznaczony przez Dziekana Wydziału.  
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§ 7. Realizacja praktyk studenckich na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości odbywa się z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i  przepisów sanitarnych 

określonych w aktualnie obowiązującym: rozporządzeniu MNiSW w sprawie ograniczonego 

funkcjonowania Uczelni, Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora w sprawie funkcjonowania Uczelni w 

związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego.  

§ 8. W związku z występowaniem COVID-19, jednym z punktów harmonogramu i zakresu praktyki 

studenckiej realizowanej na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości może 

być projekt praktyczny, którego wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania części 

doświadczalnej i/lub projektowej, stanowiące podstawę przygotowania pracy dyplomowej.  

§ 9. W sytuacjach, w których realizacja praktyki studenckiej nie jest możliwa, Dziekan Wydziału 

może wydać zgodę na przeniesienie zaliczenia praktyki na termin późniejszy, tzn., na następny 

semestr studiów. 

§ 10. Sprawy nieujęte w niniejszym Zarządzeniu rozstrzyga Dziekan Wydziału. Odwołanie od decyzji 

Dziekana Wydziału rozstrzyga Rektor WSP.  

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 
 
 
 
 

REKTOR 

dr Wiesław Juchacz, prof. WSP 

 
 


