Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Aneks do Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo,
studia II stopnia o profilu praktycznym

§1
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U.2020. poz. 581)
dopuszcza się uznanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.
§2
1.

Studenci, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności
w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno–
epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 mogą ubiegać
się o uznanie w części lub w całości umiejętności przewidzianych w programie praktyk
zawodowych w danym semestrze, zgodnych z programem kształcenia i mogą one być
zaliczone na poczet toku studiów.

2.

Decyzję ostateczną po przedłożeniu zaświadczenia o szczegółowym wykazie
wykonywanych czynności kształtujących umiejętności zawodowe podejmuje Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu..
§3

Dopuszcza się równocześnie realizowanie do 20% liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotów kształtujących kompetencje praktyczne osiągane na zajęciach praktycznych,
w trybie kształcenia na odległość.
§4
1.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu jest upoważniony do dokonywania zaliczeń
studentom efektów uczenia się na ich wniosek w szczególnych okolicznościach. Dotyczy
to studentów studiów drugiego stopnia, którzy w trakcie studiów pracują czynnie
zawodowo, posiadają prawo wykonywania zawodu oraz legitymują się zaświadczeniem
poświadczającym posiadanie umiejętności spełniające wymogi zgodne z efektami
uczenia się zawarte w standardzie.

2.

Dopuszcza się uznanie 20% punktów ECTS (w tym zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych) w trybie kształcenia na odległość jako wymogu realizacji efektów
kształcenia przypisanych do zajęć praktycznych. Dotyczy to studentów pierwszego
i drugiego stopnia.

3.

Ostateczna decyzja o uznaniu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w sytuacjach
nadzwyczajnych będzie należeć do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
§5

Pozostałe warunki regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych pozostają
bez zmian.

