ZARZĄDZENIE NR 11/2020
REKTORA SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie
realizacji studenckich praktyk programowych na studiach pierwszego stopnia w
Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 85) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23
marca 2020r. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19(Dz. U. poz.511, 528, 643 i 741) i
rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą realizacji praktyk na studiach pierwszego,
zarządza się co następuje:
§1.
1.W związku z trwającą epidemią i brakiem możliwości realizacji praktyki wynikającej z programu studiów,
dopuszcza się skrócenie czasu trwania praktyki.
2.Założone dla praktyki efekty uczenia się można osiągnąć w sposób alternatywny.
3.O uznaniu praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki decyduje
dziekan.
§2.
W roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim ustala się termin realizacji praktyk do 30 września 2020.
§3.
1.Jeżeli z przyczyn epidemiologicznych student nie będzie mógł zrealizować praktyki w roku akademickim
2019/2020, to za zgodą dziekana będzie mógł realizować praktykę w przyszłym roku akademickim.
2.W przypadku, gdy praktyka nie może zostać przełożona na następny rok akademicki, student jest zobowiązany
do zrealizowania praktyki w sposób zdalny. Dziekan powinien zaproponować studentowi alternatywny sposób
realizacji praktyk.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanowi.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Ks. dr Jarosław Krzewicki
Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
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