Zarządzenie Nr R-61/2021
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia alternatywnych sposobów
organizacji praktyk objętych programem studiów
w Politechnice Lubelskiej
Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478.) z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
1. Realizacja praktyki oraz osiągnięcie efektów uczenia się określonych dla
praktyki może odbywać się w całości lub częściowo w sposób
alternatywny, np. poprzez prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń,
laboratoriów lub symulacji, w sposób zdalny.
2. O formie alternatywnego sposobu realizacji praktyki, w porozumieniu
z pracodawcami, decyduje dziekan wraz z pełnomocnikiem dziekana
ds. praktyk właściwego dla kierunku studiów, mając na względzie
aktualną sytuację epidemiologiczną oraz możliwości zrealizowania
praktyki przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia studentów.
3. W uzasadnionych przypadkach dziekan, w porozumieniu z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk właściwym dla kierunku studiów,
podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie
uzupełnienia brakujących efektów uczenia się określonych dla praktyki.
4. Nadzór nad alternatywnym sposobem realizacji praktyki sprawuje dziekan
w porozumieniu z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk właściwym dla
kierunku studiów, a w razie potrzeby także specjalnie upoważnione do
tych czynności dodatkowe osoby wyznaczone przez dziekana.
§ 2.
1. Praktyka może być realizowana w wybranej jednostce Politechniki
Lubelskiej, w której możliwe jest osiągnięcie efektów uczenia się
określonych dla praktyki.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 nie jest podpisywana umowa o organizację
praktyki.
3. Zgodę na realizację praktyki w Politechnice Lubelskiej wydaje rektor na
wniosek dziekana. Do wniosku należy dołączyć zgodę na odbycie
zawodowej praktyki studenckiej zawierającą dane studenta (imię
i nazwisko, nr albumu, kierunek, rok i stopień studiów, nazwę wydziału),
termin odbywania praktyki oraz zgodę opiekuna praktyki z ramienia
Uczelni.
4. Jeżeli wniosek opisany w ust. 3 zostanie rozpatrzony pozytywnie, rektor
powołuje pracownika Uczelni na opiekuna praktyki i wydaje polecenie
wykonania czynności sprawozdawczych.
5. Obowiązkiem studenta realizującego praktykę w Uczelni jest
wykonywanie zadań zlecanych przez opiekuna praktyki oraz
ewentualnych zadań dodatkowych wynikających z § 1 ust. 1 oraz ust. 3,
a także terminowe dostarczanie związanych z praktyką dokumentów
określonych w regulaminie praktyk właściwym dla kierunku studiów.
§ 3.
1. Zasady, o których mowa w § 1 oraz § 2, odnoszą się do wszystkich form
i kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych
w Politechnice Lubelskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Praktyki przewidziane w programie studiów określonym na podstawie
przepisów szczególnych, np. standardu kształcenia dla kierunku
architektura (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu architekta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1359)), muszą
być zrealizowane zgodnie z tymi przepisami.
§ 4.
1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta zaopiniowany przez
pełnomocnika dziekana ds. praktyk, dziekan może przesunąć termin
odbywania praktyki na kolejny rok akademicki.
2. W przypadku uzyskania zgody na przesunięcie terminu odbywania
praktyki przypisana do praktyki liczba punktów ECTS nie wlicza się do
limitu deficytu punktów ECTS wymaganych do rejestracji na kolejny
semestr studiów.
3. Realizacja praktyki w przesuniętym terminie nie skutkuje koniecznością
wniesienia opłaty za punkty ECTS przypisane do tej praktyki.

§ 5.
Zasady organizowania i zaliczania praktyk objętych programem studiów
w Politechnice Lubelskiej wraz z załącznikami, wprowadzone Zarządzeniem
Nr R-58/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lipca 2020 r.,
z późn. zm. stosuje się do niniejszego Zarządzenia.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od dnia 1 czerwca 2021 r.

