
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 31 marca 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania 

i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Koninie  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 

oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, ze zm. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 528) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

W zrządzeniu nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 

16 marca 2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania 

i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie, zmienionym zarządzeniem nr 28/2020 z dnia 26 marca 2020 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 2. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych studenci nie odbywają praktyki 

zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 4.”; 

2) w § 1 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„§ 1. 4. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych umożliwiam studentom ostatniego 

roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanie praktyki zawodowej 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

5. Praktyka zawodowa, o której mowa w ust. 4 może być realizowana po uzyskaniu 

akceptacji dziekana właściwego wydziału, przy czym jej wymiar nie może być większy 

niż 30% godzin praktyki zawodowej zaplanowanej do realizacji w semestrze letnim 

roku akademickiego 2019/2020.”. 

  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego odwołania. 

 

REKTOR 

 

/-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa  


