
Komunikat nr 9/2020  

Dziekana ds. studenckich 

z dnia  15 października 2020r.  

w sprawie niezaliczenia praktyk zawodowych w określonym terminie  

 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 
września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018r., poz. 1861), §10 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu (przyjęty Uchwałą Senatu Nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019r. 
z późniejszymi. zmianami), §19 oraz  §21 ust. 1 i 3 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr R.0000.52.2020 z dnia 23 kwietnia 
2020) oraz  §5 ust. 4 i §6 ust. 1 Regulaminu praktyk zawodowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Rektora nr 80/2020 z 8 czerwca 2020r.) zarządzam co następuje: 

§ 1  

1. Studenci, którzy nie zaliczyli praktyk zawodowych w terminie do dnia 30 września 2020r., do odbycia 
których byli zobligowani w roku akademickim 2019/2020, zobowiązani są do: 

1) złożenia do Prodziekana ds. studenckich zajmującego się studiowanym przez studenta 
kierunkiem studiów, a w przypadku Filii – do Prodziekana Filii, podania o wydanie 
warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze, 

2) zrealizowania w terminie nie późniejszym niż 16 lutego 2021 lub innym wyznaczonym przez 
Prodziekana ds. studenckich praktyk zawodowych wyłącznie w trybie Ścieżki nr 3, o której 
mowa w §6, ust. 1 Regulaminu praktyk zawodowych, tj. zaliczenie praktyki zawodowej na 
podstawie innej aktywności zawodowej lub społecznej, 

3) złożenia w Centrum Współpracy z Biznesem - Biuro Karier w terminie do 16 lutego 2021: 
a) podania o zaliczenie trwającej min 120h praktyki zawodowej na podstawie innej 

aktywności zawodowej lub społecznej, 
b) dokumentu poświadczającego aktywność zawodową lub społeczną, wskazującego, że 

charakter pracy odpowiada efektom uczenia się dotyczącym praktyki, 
c) kopii decyzji Prodziekana ds. studenckich o warunkowym zezwoleniu na  kontynuowanie 

studiów w kolejnym semestrze.  

2. Prodziekan ds. studenckich, a w Filii – Prodziekan Filii, na podstawie opinii o spełnieniu efektów 
uczenia się wydanej przez Koordynatora ds. praktyk zawodowych, podejmuje decyzję w sprawie 
zaliczenia wskazanej aktywności na poczet praktyki zawodowej. Student otrzymuje informację o 
zaliczeniu praktyki za pośrednictwem USOSweb.  

 

§ 2 
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Dziekan ds. studenckich 

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW 


