
ZARZĄDZENIE DZIEKANA FILII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

NR 3 

z dnia 24.06.2020r. 

 

w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów 

w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia 

epidemicznego SARS-CoV-2. 

 

§ 1 

 

1. W związku z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 491) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 

maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, studenckie praktyki zawodowe 

powinny być prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

2. O sposobie i formie odbywania praktyk za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej decyduje placówka przyjmująca studenta na praktyki z uwzględnieniem 

specyfiki praktyk  

§2 

 

W przypadku gdy nie jest możliwe odbycie studenckich praktyk zawodowych 

w formie zdalnej, dopuszcza się ich przeprowadzenie zgodnie z §11 zarządzenia nr 5 Rektora 

UŁ z dnia 1.10.2019 r. w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych 

w Uniwersytecie Łódzkim. Na podstawie wymienionego paragrafu studenckie praktyki 

zawodowe mogą zostać zaliczone na podstawie działalności wolontariackiej studenta, o ile 

jest ona zgodna ze studiowanym kierunkiem oraz odbywa się w wymaganym wymiarze 

czasowym.  Procedura organizacji praktyk powinna w tym przypadku wyglądać następująco: 

a. student samodzielnie organizuje sobie praktyki w formie wolontariatu (zgodne ze 

studiowanym kierunkiem), 

b. student zwraca się z podaniem do Dziekana Filii Uniwersytetu Łódzkiego 

w Tomaszowie Maz. z prośbą o zaliczenie wolontariatu jako praktyk. Pismo to 

powinno zawierać syntetyczny opis miejsca i sposobu realizacji wolontariatu. 

Załącznikiem do pisma powinno być potwierdzenie odbycia wolontariatu w danej 

jednostce/firmie, 

c. podanie musi zostać pozytywnie zaopiniowane przez opiekuna kierunkowego praktyk, 

d. po spełnieniu w/w warunków Dziekan zalicza praktyki. 

 

§3 

 

Podstawą odbywania przez studenta studenckich praktyk zawodowych jest 

porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a instytucją przyjmującą oraz  skierowanie 

na studenckie praktyki zawodowe. Porozumienie oraz skierowanie stanowią załącznik do 

Zarządzenia.  

§4 

 

Zarządzenie dotyczy studenckich praktyk zawodowych rozpoczynających się po 

1 marca 2020r.   
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