
Uchwała nr 12/2022 

Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie 

z dnia 29 kwietnia 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 6/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk 

Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

Na podstawie §18 ust. 1 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 101/2019 Senatu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 24 września 2019 r., Senat Akademii Nauk Stosowanych 

w Tarnowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 6/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk 

Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 uchyla się ust. 3, 

2) po Dziale III dodaje się Dział IIIa, zawierający § 8a i 8b w brzmieniu: 

 

„DZIAŁ IIIA 

ZALICZANIE CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA, 

STAŻU LUB WOLONTARIATU NA POCZET PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

 

§ 8a 

 

1. Student może ubiegać się o zaliczenie na poczet praktyki zawodowej czynności 

wykonywanych przez niego w ramach zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia, 

stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych 

w programie studiów dla praktyki zawodowej. 

2. Zaliczenie następuje na podstawie wniosku oraz przedstawionych przez studenta 

dokumentów potwierdzających wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 

w danym okresie, w tym w szczególności: 

1) dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe takich jak świadectwo 

pracy, wypis z rejestru działalności gospodarczej,  

2) zaświadczenia zawierającego informację o zajmowanym stanowisku, okresie 

zatrudnienia, zakresie czynności oraz wykonywanych obowiązkach,  

3) innych dokumentów potwierdzających udział w nieodpłatnych formach 

zatrudnienia, czasie ich trwania oraz o zakresie wykonywanych czynności. 

3. Okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 nie może być krótszy niż 

obowiązujący wymiar praktyki zawodowej. 

4. Podstawą zaliczania, o którym mowa w ust. 1 nie mogą być czynności wykonywane 

wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku.  



5. Czynności wykonywane w ramach praktyki realizowanej w trakcie nauki w szkole 

średniej, nie mogą zostać zaliczone na poczet praktyki zawodowej przewidzianej 

programem studiów.  

6. Czynności wykonywane w ramach praktyki na studiach pierwszego stopnia nie mogą 

zostać zaliczone na poczet praktyki zawodowej przewidzianej programem studiów 

drugiego stopnia. 

 

§ 8b 

 

Rozstrzygnięcie o zaliczeniu, o którym mowa w § 8a ust. 1 podejmuje Dziekan, na 

podstawie pisemnego wniosku studenta, zaopiniowanego przez opiekuna praktyk 

zawodowych.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni 

Rektor ANS w Tarnowie  

 

 


