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COK-D.423-3/2021                                                                     Kraków, 17 lutego 2021 r. 

 

Szanowni Państwo 

Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH 

  

Szanowni Państwo 

 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie realizacji praktyk zawodowych 
przez studentów w nadchodzącym semestrze, zwracam się z gorącą prośbą o możliwie 
niezwłoczne rozeznanie wśród pracodawców, u których studenci na Państwa Wydziałach 

realizowali dotychczas (przed pandemią) praktyki zawodowe, możliwości wznowienia bądź 
kontynuacji współpracy w tym zakresie, w tym także co do sposobu realizacji praktyk. 

Na najbliższym moim spotkaniu z prodziekanami ds. kształcenia, które planowane jest na  
3 marca br., ta kwestia będzie przedmiotem dyskusji. Jeśli okaże się, że realizacja praktyk 

zawodowych przez studentów w sposób przewidziany w programie studiów, z uwagi na 
aktualną sytuację pandemiczną, nadal będzie niemożliwa bądź utrudniona, wówczas zostaną 
przygotowane stosowne wytyczne w zakresie możliwości alternatywnych sposobów realizacji 

i zaliczania praktyk zawodowych przez studentów (innych niż przewidzianych w programie 
studiów) z uwzględnieniem rozwiązań, które pojawiły się na stronach Ministerstwa Edukacji 
i Nauki na ten temat1. 

Korzystając z okazji, chciałbym zwrócić uwagę, że w świetle ostatnich zmian wprowadzonych 
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów2, studenci, którzy 
w trakcie bieżącego roku akademickiego 2020/2021 wykonują czynności w ramach zadań 

realizowanych w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, 
Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum  
e-Zdrowia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie 
takich czynności m.in. na poczet praktyk zawodowych. Uczelnia zaś może je zaliczyć, 
uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, zawarte 
w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności. 

Pragnę również przypomnieć, że na jesieni ubiegłego roku w naszej Uczelni rozpoczęło 

działalność Centrum Wsparcia Sanepidu, które ma na celu przede wszystkim pomoc 
w działaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w zakresie zbierania 
i przetwarzania informacji.3 

 
1 Zob. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wieksza-oferta-praktyk-dla-studentow-w-instytucjach-
realizujacych-zadania-dotyczace-zwalczania-covid-19 . 
2 Zob. § 38a ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki o Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów – 
ujednolicony tekst dostępny na stronie Centrum Organizacji Kształcenia. 
3 Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie AGH: 
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/w-agh-rozpoczelo-dzialalnosc-centrum-wsparcia-
sanepidu/ . 
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W związku z powyższym, apeluję o umożliwienie zaliczania aktywności studentów 
realizujących czynności i zadania w ww. podmiotach, w szczególności na poczet 

praktyk zawodowych, jeśli tylko to możliwe, biorąc pod uwagę zakładane efekty 

uczenia się w aktualnie obowiązującym programie studiów. 

Natomiast, ewentualne zmiany w programach studiów, które dopuszczono w bieżącym roku 
akademickim4 w zakresie m.in. realizacji praktyk zawodowych z uwagi na pandemię COVID-
19, traktujemy na razie jako rozwiązanie ostateczne, jeśli okaże się, że inne możliwe warianty 
do zastosowania są niewystarczające. Takie zmiany mogą być wprowadzane bowiem wyłącznie 
przez Senat Uczelni. 

 

 

                PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

 

               prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny 

 

 
4 Takie możliwości wprowadzono do § 38a ust. 1 rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów oraz do art. 
51b ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany w programach studiów dotyczyć mogą 
zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w celu 
umożliwienia studentom odbycia tych zajęć w części albo w całości w ww. podmiotach; zmiany w 
programach studiów mogą również dotyczyć obniżenia minimalnego wymiaru praktyk zawodowych na 
studiach o profilu praktycznym poniżej ustawowego minimum (tj. 6 miesięcy albo 3 miesiące – w zależności 
od poziomu studiów). 
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