
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 56/2017 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

 

z dnia 2 października 2017 r. 
 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. 

 w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów  

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów 

pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad 

organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 1: 

a) w pkt. 3:  

- wykreśla się ppkt g), 

- ppkt h) otrzymuje brzmienie: „h) podpis Praktykodawcy (o ile jest wymagany)”, 

- treść w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(wzór dziennika praktyk stanowi do 

niniejszego Zarządzenia załącznik nr 1 – jako część A i załącznik nr 3 – jako               

część B)”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) standardowa deklaracja Uczelni – rozumie się przez to pisemne oświadczenie 

Praktykodawcy o wyrażeniu woli przyjęcia Praktykanta w celu odbycia praktyki 

przez Praktykanta (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia);”  

c) w pkt. 9 dodaje się na końcu w nawiasie: „(Opiekun ze strony Praktykodawcy)”;  

d) w pkt. 15 ppkt f) otrzymuje brzmienie: 

„f) ocenę, opinię (opcjonalnie) oraz podpis Praktykodawcy”;  



 

2) w § 4 ust. 2 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przekazania do centralnej jednostki organizacyjnej Uczelni wykazów efektów 

praktyk dla poszczególnych lat wszystkich prowadzonych na Wydziale kierunków 

studiów, na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia, do 15 września 

danego roku kalendarzowego, przed rokiem akademickim w którym mają zacząć 

obowiązywać;”, 

b) dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu: 

„6) przekazania do centralnej jednostki organizacyjnej Uczelni niezwłocznie 

informacji o zmianie Opiekuna Praktyk w stosunku do danych, o których mowa              

w pkt. 2.”; 

3) w § 6: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) przekazywania do centralnej jednostki organizacyjnej Uczelni na bieżąco 

danych związanych z praktykami koniecznych do umieszczenia w systemie"; 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„3) gromadzenia oświadczeń Praktykodawców oraz zamieszczenia na ich 

podstawie stosownych informacji w systemie.”; 

4) w § 7  pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„6) gromadzenie oświadczeń umożliwiających zamieszanie danych Praktykodawcy w 

Bazie Praktykodawców w systemie w zakresie umów pozostających w obszarze jej 

działania;”; 

5) w § 8:  

a) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) potwierdzenia możliwości odbywania praktyki u danego Praktykodawcy 

poprzez dostarczenie standardowej deklaracji Uczelni nie później niż                     

w terminie, określonym w wewnętrznych procedurach wydziałowych, 

przestrzegania przepisów obowiązujących u Praktykodawcy, u którego 

odbywa praktykę;)” 

b) wykreśla się pkt 5. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                 R E K T O R 
 

 
 

 

 

 

            prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


