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Uchwała nr 4/12/2016 

Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie: 

warunków zwolnienia studenta z obowiązku realizacji praktyki zawodowej 

 

Działając na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz § 8 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

Senat WSEiZ uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Student Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie może zostać zwolniony z obowiązku 

realizacji części lub całości praktyki zawodowej na podstawie wykonywanej pracy zawodowej. 

2. Zwolnienie z obowiązki realizacji praktyki zawodowej jest możliwe, jeśli student jest lub był 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, odbywa lub odbywał staż w 

zakładzie pracy lub wolontariat oraz:  

a) charakter pracy spełnia wymagania określone w Karcie Przedmiotu praktyk zawodowych, 

b) student załączy wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie pracy lub stażu 

w zakładzie pracy, 

c) student załączy zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające wykonywanie obowiązków 

zawodowych przez okres nie krótszy niż przewidziany w planie studiów dla praktyki 

zawodowej, przy czym zatrudnienie, staż lub wolontariat trwa lub zakończyło się nie 

wcześniej niż po pierwszym semestrze studiów. 

3. Zwolnienie z obowiązku realizacji praktyki zawodowej jest możliwe, jeżeli student prowadzi lub 

prowadził własną działalność gospodarczą, jest lub był właścicielem lub współwłaścicielem 

przedsiębiorstwa oraz: 

a) zakres działalności jest zgodny z kierunkiem studiów studenta, 

b) student załączy wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie prowadzenia 

przedsiębiorstwa, 

c) student załączy zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis 

z Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym działalność przedsiębiorstwa trwa lub ustała nie 

wcześniej niż po pierwszym semestrze studiów. 

4. Student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu wskazującego zakres wykonywanych 

obowiązków.  
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5. Student zobowiązany jest dostarczyć wyżej wymienione dokumenty do właściwego dziekanatu, w 

terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału. 

6. O zaliczeniu praktyk decyduje dziekan wydziału, dokonując wcześniej oceny zgodności 

wykonywanej pracy zawodowej z kierunkiem studiów studenta oraz zasięgając opinii 

Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. 

7. Zaliczenie praktyk odnotowane jest w dokumentacji przebiegu studiów. 

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2016 r. 

2. Traci moc uchwała Senatu nr 5/09/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie warunków 

zaliczania pracy zawodowej w poczet studenckich praktyk zawodowych. 

 

 
REKTOR 

 
 
 doc. dr Monika Madej 

 

 

 


