
Zarządzenie Nr 26/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 23 lutego 2021 roku 

 

w sprawie przeprowadzania studenckich praktyk zawodowych poza podmiotami leczniczymi 

lub innymi podmiotami, w których zgodnie z programem studiów  

są przewidziane do realizacji   

 

 

Na podstawie art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U 2020, poz. 85 z późn. zm.) § 3 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1861, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 czerwca 2019 

roku zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. W związku z sytuacją epidemiczną związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

zakażenia SARS-CoV – 2 skutkującą brakiem możliwości przeprowadzenia w całości 

studenckich praktyk zawodowych poza podmiotami leczniczymi lub innymi podmiotami,  

w których zgodnie z programem studiów są przewidziane do realizacji, mogą one być 

zrealizowane  w innej formie.  

2. Praktyki, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane w formie zdalnej lub w formie  

kontaktowej w siedzibie uczelni. 

3. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie sposobu przeprowadzenie praktyk zawodowych, 

opiekun praktyk kieruje do Dziekana zgodnie ze wzorem określonym Załącznikiem  

do niniejszego zarządzenia. 

4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dziekana zgodę na praktyki wyraża Prorektor ds. Kształcenia 

i Dydaktyki. 

 

§ 2 

1. Praktyki  realizowane są  w grupach co najmniej 5 osobowych. 

2. Liczebność grup zajęciowych dla poszczególnych praktyk ustala Dziekan a zatwierdza 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

3. W uzasadnionych przypadkach  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki może wyrazić zgodę na 

realizację praktyk w mniejszych grupach.  

 

§ 3 

 

W przypadku realizacji efektów uczenia się w formie zdalnej nie wyznacza się opiekunów praktyk 

zawodowych, a w przypadku ich wcześniejszego wyznaczenia i zmiany formy realizacji praktyk  

w trakcie trwania roku akademickiego, opiekunom praktyk nie przysługuje z tego tytułu 

wynagrodzenie. 

 

§ 4 

 

1. Przeprowadzenie praktyk w sposób, o którym mowa w § 1 następuje  na podstawie umowy 

cywilnoprawnej i może zostać powierzone nauczycielom akademickim lub innym osobom  

posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

2. Wynagrodzenie za 1 godzinę dydaktyczną praktyk wynosi  26,00zł brutto. 

 



 

§ 5 

1. Łączna liczba godzin przyjęta do rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia dla wszystkich osób 

prowadzących praktyki dla danego roku i kierunku studiów nie może przekroczyć liczby godzin 

praktyk ustalonych w programie i planie studiów dla danego roku studiów pomnożonej przez 

ilość grup z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Łączna liczba studentów przyjęta do rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia dla wszystkich osób 

prowadzących praktyki nie może przekroczyć liczby studentów studiujących na danym roku 

studiów z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku realizacji w danym roku 

akademickim  praktyk, które zgodnie z  programem  i planem studiów przypadały do realizacji 

w poprzednim roku akademickim. 

4. Wypłata wynagrodzeń dokonywana jest po zrealizowaniu praktyk zawodowych na podstawie 

złożonego przez zleceniobiorcę rachunku zatwierdzonego przez Dziekana i zaakceptowanego 

przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

 

§ 6 

1. W przypadku realizacji  w roku akademickim 2020/2021 praktyk zawodowych spełniających 

warunki określone w niniejszym zarządzeniu przed dniem jego wejścia życie, zobowiązuje 

się Dziekanów do złożenia do Prorektora ds. Kształcenia i  Dydaktyki informacji w tym 

zakresie w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

2. W przypadku uzyskania zatwierdzenia zrealizowanych praktyk przepisy niniejszego 

zarządzenia stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 prof. dr hab. Wojciech Załuska 


