
Zasady zwalniania z obowiązku odbywania praktyki zawodowej studentów 

studiów licencjackich  kierunek Położnictwo studia pomostowe  

§ 1   

1. Za zgodą Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed i w porozumieniu z 

Koordynatorem praktyk zawodowych kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, student na 

pisemny wniosek może zostać zwolniony z odbywania praktyki zawodowej. Studenci, 

których praca zawodowa jest zgodna z kierunkiem lub specjalnością kształcenia i 

programem praktyki lub wykonywali taką pracę w przeszłości, mogą zostać zwolnieni z 

obowiązku odbycia praktyki zawodowej.   

2. Studenci studiów pomostowych mogą uzyskać zaliczenie części zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w 

zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego 

(specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). Limit zwolnienia z odbywania praktyk i zaliczenie 

części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się zgodnie z uchwałą NR 

6/VI/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i 

Położnych w sprawie określenia szczegółowych zaleceń dotyczących zaliczenia 

udokumentowanego doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych na studiach dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo 

dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, 

kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej. 

§ 2 

1. Zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej możliwe jest wówczas, kiedy:    

a) obecne zatrudnienie studenta i charakter jego pracy spełniają wymogi programu 

praktyki i pozwoliło uzyskać efekty uczenia przypisane do praktyki,   

b) student odbywał staż zawodowy lub prowadził własną działalność gospodarczą 

spełniającą wymogi programu praktyki, co pozwoliło uzyskać efekty uczenia 

przypisane do praktyki,   



c) student wykonywał pracę za granicą lub prowadził własną działalność gospodarczą,  

co pozwoliło spełnić wymogi programu praktyki i uzyskać efekty uczenia przypisane 

do praktyki,   

d) student wykonywał czynności kształtujące umiejętności praktyczne przewidziane w 

programie praktyki zawodowej, które zostały osiągnięte w ramach zadań 

realizowanych przez podmiot leczniczy lub służby sanitarno-epidemiologiczne w 

związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, co pozwoliło mu uzyskać efekty uczenia 

przypisane do praktyki.   

§ 3   

1. Potwierdzeniem wykonywania pracy jest:  

a) stosowne zaświadczenie z zakładu pracy i zakres realizowanych zadań oraz 

czynności w trakcie pracy zawodowej.    

b) świadectwo pracy z określeniem specyfiki wykonywanej pracy potwierdzonej 

zaświadczeniem.   

2. Zwolnienie nie przysługuje w przypadku przedstawienia umowy zlecenia lub umowy o 

dzieło.  

§ 4   

1. Podanie o zwolnienie z odbycia praktyk zawodowych studenci składają w Dziekanacie  

pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Do podania student dołącza następujące dokumenty: 

a) zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, 

b) zakres  obowiązków  wykonywanych w miejscu pracy, potwierdzony przez 

pracodawcę,   

c) w przypadku ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych z 

powodów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c, do podania należy dołączyć  

zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z odbytej praktyki.    

 § 5   

1. Studentowi kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia zwolnionemu z obowiązku odbycia 

praktyki zawodowej zalicza się praktykę w całości lub w części, zgodnie z programem 

praktyki zawodowej.   



2. Student zwolniony z odbycia praktyki zawodowej uzyskuje punkty ECTS, przypisane 

praktyce, zgodnie z programem studiów kierunku Położnictwo I i II stopnia.    

3. Decyzję o zwolnieniu studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej podejmuje   

Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.  

  


