ZARZĄDZENIE Nr 109/2006
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 1 sierpnia 2006 r.
w sprawie warunków zwalniania ze studenckich praktyk zawodowych przewidzianych
w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 112/2006
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2006 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Uniwersytet Wrocławski organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej
praktykami lub praktykami pedagogicznymi, zgodnie z zarządzeniem Nr 79/2006 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji praktyk
zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim.
§ 2. O zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej może ubiegać się student studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, który:
1/ wykonuje lub wykonywał pracę zarobkową (w tym również za granicą),
jeżeli jej charakter spełniał wymogi praktyki zawodowej przewidzianej
planem i programem nauczania na danym kierunku kształcenia,
2/ uczestniczył w obozie naukowym, którego zadania można uznać za zbieżne
z programem praktyki zawodowej,
3/ uczestniczy lub będzie uczestniczył w stażu i praktyce zawodowej (także
w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich
umiejętności praktycznych i spełnia wymogi praktyki zawodowej
realizowanej zgodnie z planem i programem nauczania na danym kierunku
kształcenia.
§ 3. 1. Zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej udziela się na wniosek studenta,
złożony w formie pisemnej najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki.
2. Decyzję o zwolnieniu studenta z odbywania praktyki zawodowej podejmuje
Dziekan w porozumieniu z opiekunem praktyki zawodowej.
3. W przypadku zwolnienia studenta z praktyki zawodowej studentowi nie
przysługują od Uniwersytetu Wrocławskiego żadne świadczenia z tytułu praktyki zawodowej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw Nauczania.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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