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Uchwała nr 11/2017-2018 
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych 

 
Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842), uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się                             

o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki na podstawie 
udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub w ramach 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub udokumentowanej 
nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), zgodnych                              
z programem praktyki.  
 

2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się                             
o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki na podstawie 
udziału w pracach obozu naukowego, jeśli program obozu odpowiada 
wymaganiom określonym w programie praktyki. 

 
3. Warunkiem zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej jest 

udokumentowana forma aktywności zawodowej studenta w okresie nie 
krótszym niż czas trwania praktyki, określony w programie kształcenia dla 
danego kierunku. 

 
4. Praktykę zawodową można uznać za zaliczoną w całości, jeżeli prowadzona 

przez studenta działalność zawodowa umożliwiła mu osiągnięcie efektów 
kształcenia zawartych w programie praktyki obowiązującej dla danego kierunku, 
poziomu i profilu studiów, a czas jej trwania nie jest krótszy niż wymiar praktyki 
określony w programie. 

 
5. W przypadku, gdy student nie spełnia w całości warunków umożliwiających 

zwolnienie go z obowiązku odbycia praktyki zawodowej określonych w ust. 3, 
dziekan może zwolnić studenta z obowiązku odbycia części praktyki 
zawodowej. 

 
§ 2 

Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek 
studenta składany do dziekana nie później niż do 10 maja w przypadku praktyk                      
w semestrze letnim oraz do 10 stycznia w przypadku praktyk w semestrze zimowym. 
Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

1. Decyzję o zwolnieniu z praktyki zawodowej, na wniosek studenta, po 
zasięgnięciu opinii Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, podejmuje 
dziekan.  



 

2/2 
Uchwała nr 11/2017-2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 października 2017 r. 

2. Od decyzji dziekana przysługuje studentowi prawo odwołania do Prorektora ds. 
Studenckich i Dydaktyki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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