ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021
Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej
Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
z dnia 01 lutego 2021 roku
w sprawie zmian w Programach studiów I i II stopnia na kierunku
Administracja w zakresie wymiaru praktyk zawodowych
(studenckich)

Działając na podstawie art. 51b ust. 1 pkt 1 w związku z art. 51b ust. 6 i art. 67 ust. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.
zm.), art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. O zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 159) § 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r.
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 r. z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 w związku z § 28 pkt 10 Statutu
WSHP, ustalam co następuje:

1.

2.

1.

2.

1.

2.

§1
Wymienione w Programie kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja
(profil praktyczny), stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu WSHP nr 6/09/2019 z dnia 28
września 2019 r. w semestrze IV „praktyki zawodowe I” w wymiarze 640 godzin (4 miesiące)
zostają zmniejszone o połowę do 320 godzin (2 miesiące).
Zmiana w dokonana w ust. 1 nie powoduje zmiany łącznej liczby pkt ECTS w czasie trwania
studiów oraz nie powodują zmiany liczby pkt ECTS w semestrze IV.
§2
Wymienione w Programie kształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja
(profil praktyczny), stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu WSHP nr 5/09/2019 z dnia 30
września 2020 r. w semestrze II „praktyki zawodowe I” w wymiarze 320 godzin (2 miesiące)
zostają zmniejszone o połowę do 160 godzin (1 miesiąc).
Zmiana w dokonana w ust. 1 nie powoduje zmiany łącznej liczby pkt ECTS w czasie trwania
studiów oraz nie powodują zmiany liczby pkt ECTS w semestrze II.
§ 3
W sytuacji uwarunkowanej ważnymi sprawami osobistymi studenta lub studentki
(niepełnosprawność, ciąża itp.), Rektor lub osoba upoważniona przez niego, może zwolnić ww.
osoby z obowiązku odbywania praktyki studenckiej na zasadach określonych w ww.
Programach studiów, określając inny sposób ich zaliczenia, uwzględniający uzyskanie
wymaganych efektów kształcenia.
W sytuacji wymienionej w ust. 1, zachowana zostaje liczba pkt ECTS określona w Programach
studiów, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2020/2021.
REKTOR
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej
w Sandomierzu

dr Aneta Stefanek-Dziadosz
Podpis na oryginale pisma.
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