
Wytyczne do realizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole 

Technologii Informatycznych w Katowicach w czasie trwania pandemii 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSTI nr 171/R/2019/2020 z dnia 12 maja 2020 oraz 

w porozumieniu z Dziekanem WSTI - biorąc pod uwagę rekomendacje Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego - wprowadzono poniższe wytyczne. 

1. W szczególnych sytuacjach mogących wystąpić w trakcie odbywanych już praktyk 

np. zakażenie, odmowa dalszej współpracy przez zakład pracy itp. istnieje możliwość 

zaliczenia praktyk zawodowych po zrealizowaniu ich przez studenta w zmniejszonej 

liczbie godzin, niemniejszej jednak niż połowa wymiaru godzinowego przewidzianego 

w programie studiów na zaliczenie bieżącego semestru nauki. Warunkami koniecznymi 

są: 

a. Dokument(y) potwierdzający(e) wystąpienie sytuacji szczególnej 

b. Potwierdzenie przez zakładowego opiekuna praktyk osiągnięcia efektów 

kształcenia w zmniejszonym wymiarze godzin. 

2. Student może realizować w tym semestrze praktyki zawodowe z wykorzystaniem 

narzędzi pracy zdalnej. Nie wpłynie to negatywnie na decyzję z pkt 1. 

3. Student może ubiegać się także o zgodę Rektora na przedłużenie odbycia praktyk nawet 

na kolejny rok akademicki 2020/2021 r. Nie dotyczy studentów ostatniego semestru. 

4. W przypadkach szczególnych utrudnień (np. zakażenie, odmowa współpracy przez 

liczne zakłady pracy) Uczelnia podejmie działania na rzecz uzyskania/uzupełnienia 

zakładanych efektów kształcenia przez udział w zajęciach symulowanych lub projektach 

praktycznych. Dotyczy przede wszystkim studentów semestru 6-tego. 

5. Zaliczenie praktyk nastąpi po weryfikacji on-line dokumentacji przez Kierownika 

Praktyk Studenckich WSTI, a następnie przesłaniu elektronicznej wersji dokumentacji 

do określonej lokalizacji w Classroom dla grupy Praktyki. 

6. Dokumenty potrzebne do odbycia klasycznej praktyki (Skierowanie, Umowa, Dziennik 

Praktyk, Karta Zaliczenia Praktyki) - o zmienionej treści i formie – oraz dokumenty 

Zarządzenia Rektora WSTI i niniejszych Wytycznych stanowiące załączniki 

do Skierowania są udostępnione poprzez Classroom. Nie dotyczy zaliczających 

na podstawie pracy zawodowej, stażu lub prowadzonej działalności gospodarczej. 

Kartę odpowiedniego zaliczenia należy wtedy pobrać ze strony WSTI: 

https://wsti.pl/pl/strefa-studenta/praktyki/praktyki-informatyka/628-formularze 

7. Dokumentacja w formie papierowej powinna być dostarczona Kierownikowi Praktyk 

Studenckich WSTI po powrocie do zajęć kontaktowych na Uczelni w terminie do 30 dni. 

8. Ewentualna zmiana wymaganej ilości godzin przeznaczonych na realizację praktyki 

zawodowej – dotyczy pkt 1 - nie zmienia liczby punktów ECTS w programie studiów. 

9. Procedura nie dotyczy Studentów, którzy ubiegają się o zaliczenie praktyki studenckiej 

bez jej odbywania: 

a. Na podstawie zaświadczenia o wykonywaniu zawodu związanego z rodzajem praktyki 

zawodowej. 

https://wsti.pl/pl/strefa-studenta/praktyki/praktyki-informatyka/628-formularze


b. Na podstawie odbytego stażu zawodowego. 

c. Na podstawie wykonywanej działalności gospodarczej. 

10. Wszystkie pozostałe niesprzeczne z powyższą procedurą regulacje zawarte 

w Regulaminie Praktyk Zawodowych w Wyższej Szkole technologii Informatycznych 

w Katowicach utrzymane są w mocy. 

Wytyczne obowiązują odwołania. 

 


