
Uchwała nr 6/19/20 

Senatu 

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji 

w Poznaniu 

z dnia 7 lipca 2020 roku 

  

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów w roku akademickim 2019/2020 

 

Działając na podstawie 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. 2020, poz. 695 z późn. 

zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) oraz § 35 pkt 4 Statutu Wyższej 

Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu stanowi się, co następuje:  

§ 1 

W załączniku do Uchwały nr 4/18/19 Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Zdrowia, 

Urody i Edukacji w Poznaniu po § 63 dodaje się § 64 w następującym brzmieniu: 

„ § 64  

1. W roku akademickim 2019/2020 studenci, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach 

wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze, służby 

sanitarno-epidemiologiczne i inne instytucje w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

oraz prowadzącymi działania profilaktyczne w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem 

studiów, mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyk zawodowych, do których w programie 

studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w 

czasie wykonywania tych czynności. 

2. Uczelnia może zaliczyć praktyki zawodowe uwzględniając informacje o liczbie godzin i 

charakterze wykonywanych czynności zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w 

którym student wykonywał te czynności. 

3. W roku akademickim 2019/2020 student może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych 

do praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczby punktów ECTS 

określonej dla praktyk w programie studiów. 



4. W roku akademickim 2019/20 poza przypadkami, o których mowa w § 43 dopuszcza się 

możliwość przyznania indywidualnego planu i indywidualnego programu studiów studentom, 

którzy z uwagi na zamknięcie granic Rzeczpospolitej Polskiej nie byli w stanie zrealizować zajęć 

przewidzianych programem studiów lub dojeżdżają na zajęcia w Uczelni z zagranicy. 

5. W przypadku, gdy z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie było możliwości zrealizowania 

efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub praktyk zawodowych dziekan może przenieść 

obowiązki dotyczące ich realizacji i zaliczenia wynikające z programu studiów na kolejny rok 

akademicki. 

6. Do 30 września 2020 roku dopuszcza się organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów 

kończących określone zajęcia poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.  

7. Do 30 września 2020 roku, dopuszcza się w porozumieniu ze studentem organizację egzaminu 

dyplomowego poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7 dopuszcza się w ramach egzaminu praktycznego 

przedstawienie studentowi zadania praktycznego na podstawie studium przypadku.  

9. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w sposób określony w ust. 6 i 7 

dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz 

warunków zaliczenia określonych w sylabusie. Wprowadzenie zmian wymaga akceptacji 

dziekana. 

§ 2 

Zmiany Regulaminu studiów wprowadzone niniejszą uchwałą obowiązują do 30 września 2020 r.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Senatu 

Wyższej Szkoły Zdrowia, 

Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

 


