
 

Uchwała  Nr 68/2012 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki 

 

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U.  

z 2012, poz. 572 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Dziekan może zwolnić studenta w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki przewidzianej  

w planach studiów dla danego kierunku w przypadku gdy student: 

1) odbył staż na podstawie skierowania w zakładzie pracy, z którym Uczelnia zawarła stosowne 

porozumienie, 

2) wykonywała (wykonuje) pracę zawodową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełniał 

(spełnia) wymagania programu praktyki, 

3) uczestniczył w pracach badawczych lub wdrożeniowych tematycznie związanych  

z programem praktyki, 

4) uczestniczył w pracach obozu naukowego, jeżeli program obozu odpowiada wymogom 

określonym w programie praktyki, 

5) wykonywał pracę w uprawnionych instytucjach jako wolontariusz, 

6) odbył praktykę na innej Uczelni lub kierunku studiów o podobnym charakterze  

i wymiarze nie mniejszym niż ustalony w programie kształcenia, 

7) uzyskał odpowiednie doświadczenie i umiejętności praktyczne w inny udokumentowany 

sposób. 

§ 2. 

 

1. Jeżeli podstawą zwolnienia studenta z odbywania praktyki są przypadki określone  

w § 1. pkt.1, 2, 5, i 7 student zobowiązany jest przedstawić odpowiednio zaświadczenie  

z zakładu pracy o zatrudnieniu/odbyciu stażu (wolontariatu) lub z innej Uczelni o odbyciu 

stażu wraz z określeniem okresu i wymiaru czasu zatrudnienia (stażu, wolontariatu),  

zajmowanego stanowiska oraz zakresu realizowanych czynności lub odpowiednio inne 

dokumenty poświadczające nabycie umiejętności praktycznych. 

 

2. Jeżeli podstawą zwolnienia studenta z odbywania praktyki są przypadki określone 

w § 1. pkt. 3, 4 i 6 student zobowiązany jest przedstawić odpowiednio zaświadczenie 

opiekuna naukowego prac badawczych (wdrożeniowych), opiekuna obozu naukowego  

o uczestnictwie studenta oraz odpowiednio o tematyce prowadzonych prac lub programie 

obozu lub opiekuna praktyk studenckich zrealizowanych w innej Uczelni lub na innym 

kierunku studiów o podobnym charakterze. 

 

§ 3. 

 

1. Niniejsza uchwała dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2012/2013 

lub podejmą w latach następnych.. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Rektor  

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 

 


