ZARZĄDZENIE NR 1/04/2020
REKTORA COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁY GŁÓWNEJ MENEDŻERSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie realizacji zawodowych praktyk studenckich w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania uczelni z powodu COVID-19

Na podstawie art. 23 oraz art. 67 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U.2020.0.85) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511 ze zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
1. Jeśli w okresie pandemii student nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i
trwających praktyk realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i
pracodawcą możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyk i w sposób alternatywny
osiągnięcie efektów uczenia się przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub
laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.
2. Sposób realizacji/uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki
na danym kierunku studiów opracowuje w porozumieniu z nauczycielami akademickimi
danego kierunku studiów Koordynator ds. praktyk studenckich, upoważniony do tego
przez Rektora CH-SGM.
§2
1. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory przez studenta praktyki, opiekun oceni, że efekty
uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną.
2. Opiekun praktyk w miejscu jej realizacji stwierdza fakt osiągnięcia przez studenta
zakładanych efektów uczenia się poprzez odpowiedni zapis w Dzienniku Praktyk
Studenckich i wystawia ocenę za praktykę na dotychczasowych zasadach.
3. Decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki na podstawie przedłożonych przez studenta
dokumentów podejmuje Koordynator ds. praktyk studenckich, upoważniony do tego przez
Rektora CH-SGM.
4. Wymienione w ust. 3 dokumenty obejmują dokumentację praktyk zgodnie z Regulaminem
studenckich praktyk zawodowych w Collegium Humanum – Szkole Głównej
Menedżerskiej w Warszawie, a w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni
mogą być one przedkładane w formie elektronicznej (skany, zdjęcia itp.).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

