
Zarządzenie Nr 107/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 12 lipca 2021 roku 

 

w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych  

w okresie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2022 roku  

przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 755), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach  

6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 2218), Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) i Ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) 

oraz § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 czerwca 2019 roku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się, że do dnia 30 września 2022 r., studenckie praktyki zawodowe będą 

realizowane w formie bezpośredniego kontaktu u Organizatorów praktyk,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli w związku z sytuacją epidemiczną związaną z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się zakażenia SARS-CoV – 2 nie będzie możliwe przeprowadzenie 

w całości studenckich praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych lub innych 

podmiotach, w których zgodnie z programem studiów są przewidziane do realizacji, 

mogą one być zrealizowane w formie zdalnej lub w formie kontaktowej w siedzibie 

uczelni na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzania 

studenckich praktyk zawodowych poza podmiotami leczniczymi lub innymi 

podmiotami, w których zgodnie z programem studiów są przewidziane do realizacji. 

 

§ 2 

1. Studenckie praktyki zawodowe przewidziane do zrealizowania w formie bezpośredniego 

kontaktu w latach akademickich 2019/2020 oraz 2020/2021, które nie zostaną 

zrealizowane w bieżącym roku akademickim zostaną przeniesione do realizacji nie później 

niż do końca roku akademickiego 2021/2022, tj. do dnia 30 września 2022 r., 

z zastrzeżeniem ust. 3. 



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 studenci zostaną warunkowo wpisani na kolejny 

rok studiów, pod warunkiem złożenia deklaracji zrealizowania praktyki w roku 

akademickim 2021/2022. 

3. Studenci ostatnich lat studiów mają obowiązek zrealizować praktyki zawodowe ustalone 

w planach studiów na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021 nie później niż do końca 

roku akademickiego 2020/2021, tj. do dnia 30 września 2021 r. 

4. Student ostatniego roku studiów kończy studia i uzyskuje dyplom ukończenia studiów po 

uzyskaniu efektów uczenia się, określonych w programie studiów, w tym zaliczeniu 

wszystkich praktyk zawodowych. 

5. Niezaliczenie praktyk zawodowych, a w związku z tym nieuzyskanie dyplomu ukończenia 

studiów przed terminem przewidzianym na złożenie dokumentów wymaganych do 

przystąpienia do LEK i LDEK we wrześniu 2021 roku, będzie skutkowało brakiem 

spełnienia wymogów formalnych i niemożliwością przystąpienia do egzaminów LEK 

i LDEK w roku 2021. 

 

§ 3 

1. Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021  wykonywali czynności 

w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze, służby sanitarno-

epidemiologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Rezerw Materiałowych lub 

Centrum e-Zdrowia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się 

o zaliczenie studenckich praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały 

przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, nabyte w czasie 

wykonywania tych czynności. 

2. Uczelnia może zaliczyć praktyki, o których mowa w ust. 1, na podstawie zaświadczenia, 

wydanego przez podmiot, w którym student wykonywał czynności w ramach zadań 

realizowanych przez ten podmiot w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 2 podejmuje Dziekan na wniosek studenta, zaopiniowany 

przez koordynatora praktyk. 

 

§ 4 

W czasie odbywania praktyk studenci zobowiązani są: 

1) przestrzegać zasad określonych przez jednostkę, w której odbywają praktyki;  

2) aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności mających  

na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się odpowiednio Dziekanom właściwych 

wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 6 

Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

25 czerwca 2020 roku w sprawie realizacji praktyk zawodowych w okresie od dnia 



1 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku przez studentów Wydziału 

Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

2) Zarządzenie Nr 89/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 2 lipca 

2020 roku w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych w okresie od dnia 

10 lipca do dnia 30 września 2020 roku przez studentów Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

3) Zarządzenie Rektora Nr 97/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie realizacji 

studenckich praktyk zawodowych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2020 

roku przez studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 W zastępstwie Rektora 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

 

                  Prorektor ds. Klinicznych 

                    dr hab. Marek Sawicki 

 


