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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.106.2020 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 31 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 27 z dnia 19 maja 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

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

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie studenckich praktyk zawodowych w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 27 z dnia 19 maja  

2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanym dalej „Regulaminem”, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 2  

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana 

właściwego studium, praktyka może być realizowana w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie, zwanej dalej „SGH”.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach niezależnych od studenta, 

za zgodą dziekana właściwego studium, czas trwania praktyki może być 

skrócony lub praktyka może zostać zaliczona przed upływem 

wyznaczonego terminu, pod warunkiem, że założone efekty uczenia się 

zostaną osiągnięte. 
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4b. Praca w ramach praktyki może być wykonywana z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej (praca zdalna), na zasadach obowiązujących  

u organizatora praktyki.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W celu uznania pracy zawodowej studenta jako ekwiwalentu praktyki, student 

składa wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie 

pracy zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Wniosek może być także złożony z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej.”; 

2) w § 3  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Praktyka realizowana jest na podstawie umowy zawieranej między SGH, 

studentem i organizatorem praktyk, a w przypadku, o którym mowa w § 2 

ust. 1a, między SGH i studentem.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Wzór umowy o studencką praktykę zawodową: 

1) o której mowa w § 2 ust. 1 – stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu; 

2) o której mowa w § 2 ust. 1a – stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student, przed rozpoczęciem praktyki, zobowiązany jest dostarczyć SGH 

podpisany przez siebie i organizatora praktyki egzemplarz umowy, przy 

czym zachowanie tego obowiązku nie jest wymagane w przypadku,  

o którym mowa w § 2 ust. 1a.”; 

3) w § 4  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po zrealizowaniu praktyki student składa we właściwym dziekanacie 

sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej na formularzu, 

którego wzór określa załącznik nr 4 do Regulaminu. Sprawozdanie może 

być także złożone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Student odbywający praktykę za granicą w ramach programu 

koordynowanego przez Centrum Programów Międzynarodowych, 

zobowiązany jest spełnić dodatkowe warunki wynikające z tego programu.”; 
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4) w części „Załączniki do Regulaminu” pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) Załączniki nr 3 i nr 5 – wzory umów o studencką praktykę zawodową;”; 

5) załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

zarządzenia; 

6) dodaje się załącznik nr 5 do Regulaminu, w brzmieniu określonym w załączniku  

nr 2 do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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