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Zarządzenie 13/2020 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych  

z dnia 27 października 2020 r.  

w sprawie realizacji praktyk zawodowych w semestrze zimowym 2020/2021 

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Na Wydziale Nauk Społecznych ChAT obowiązuje nowy harmonogram praktyk w semestrze zimowym 2020/2021: 

1. Studia I stopnia: 

1) III rok WEPO i WEA - 16- 29 listopada 2020 (dwa tygodnie, 60 godzin w trybie ciągłym), w tym czasie 

studenci są zwolnieni z zajęć dydaktycznych; 

2) III rok PRiM i PRiMp – praktyka w trybie nieciągłym, realizacja do końca semestru zimowego (60 godzin); 

3) III rok PS - praktyka w trybie nieciągłym, realizacja do końca semestru zimowego. 

2. Studia podyplomowe: praktyka w trybie nieciągłym, realizacja do końca semestru zimowego. 

 

§ 2. 

 

1. Praktyki w semestrze zimowym zostaną przeprowadzone w formie zdalnej:  

1) w aplikacji Teams (WEPO i WEA, studia podyplomowe), zgodnie z wytycznymi Kierownika praktyk;  

2) w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pro Civium (PRiM, PRiMp), zgodnie z wytycznymi koordynatora ze 

strony Stowarzyszenia;  

3) w porozumieniu z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS, zgodnie z wytycznymi opiekuna 

praktyk. 

2. Pozostała cześć praktyk przewidziana w programie studiów do realizacji na II i III roku studiów na kierunkach 

pedagogika i praca socjalna będzie realizowana w późniejszym czasie i zostanie uregulowana odrębnym 

zarządzeniem. 

 

§ 3. 

 

1. Student lub słuchacz studiów podyplomowych, który w roku akademickim 2020/2021, w ramach wolontariatu 

wykonywał/wykonuje 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.  

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

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

 

 

 

Warszawa, 27 października 2020 r. 

 


