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Zarządzenie nr 4/2020 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród 

członków społeczności Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

 

 

 

Na podstawie art. 63 pkt. 3 i 4 oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 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 r., poz. 405) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2020 r., poz. 726) oraz w związku z art. 5. § 6 Zarządzenia nr 9/2020 

Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych 

oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Student lub słuchacz studiów podyplomowych, który ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną 

COVID-19 nie może zrealizować praktyk zawodowych w terminie przewidzianym w programie studiów, 

otrzymujez urzędu zgodę prodziekana właściwego ds. studenckich na przeniesienie terminu realizacji praktyk 

na inny możliwy termin; zaliczenie praktyk zawodowych powinno jednak nastąpić nie później niż do końca roku 

akademickiego 2020/2021. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prodziekan właściwy ds. studenckich może wyrazić zgodę na 

realizację praktyk w terminie późniejszym, niż wskazany w ust. 1. 

3. Przeniesione praktyki zawodowe, wraz z punktami ECTS, dopisuje się do semestru, na którym mają być 

zaliczone. 

 

§ 2. 

 

1. Student lub słuchacz studiów podyplomowych, który w roku akademickim 2019/2020, w ramach wolontariatu 

wykonywał zadania realizowane przez podmioty opiekuńcze w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

może wystąpić do prodziekana właściwego ds. studenckich z wnioskiem o udzielenie zgody na zaliczenie ww. 

wolontariatu w ramach praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów dla kierunku praca socjalna 

lub pedagogika. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student lub słuchacz studiów podyplomowych dołącza zaświadczenie o 

wykonywaniu czynności w ramach wolontariatu. 

 

§ 3. 

 

1. W przypadku studentów lub słuchaczy studiów podyplomowych ostatniego semestru studiów, którzy nie mają 

możliwości dokończenia realizacji praktyki, prodziekan właściwy ds. studenckich w porozumieniu z 
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kierownikiem praktyk zawodowych może  określić alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów 

uczenia się. 

2. Jeżeli w ramach dotychczas zrealizowanej praktyki, opiekun praktyki oceni, że pomimo braku realizacji całego 

okresu praktyki przewidzianej w programie studiów efekty uczenia się zostały osiągnięte, dotychczas 

zrealizowana praktyka może zostać odpowiednio skrócona i uznana za zaliczoną. 

3. Prodziekan właściwy ds. studenckich w ramach praktyk zawodowych może zaliczyć zajęcia realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Liczba uzyskanych w powyższy sposób punktów ECTS musi być zgodna z obowiązującymi regulacjami 

przyjętymi w Regulaminie studiów. 

5. Student lub słuchacz studiów podyplomowych, który nie uzyska zaliczenia przedmiotów innych niż praktyki 

zawodowe, może ubiegać się o warunkowe zaliczenie semestru na zasadach określonych w Regulaminie 

studiów. 

 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

(-) dr hab. prof. ChAT  Renata Nowakowska-Siuta 

 

 

 

Warszawa, 21 maja 2020 r. 

 


