
Ogłoszenie dla studentów I roku kierunku Zarządzanie II stopnia 

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2019/2020 Rektora WSEI w Lublinie z dnia 7 maja 

2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad oceniania, zaliczania i egzaminowania 

przedmiotów/modułów oraz Zasad realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020 w związku z zaistniałą sytuacją, utrudniającą realizację praktyk 

zawodowych w formie tradycyjnej, istnieje możliwość: 

- ubiegania się o uznanie efektów uczenia się w ramach dotychczas zrealizowanej praktyki 

zawodowej (w przypadku studentów, którzy zrealizowali większą część praktyki i nie mogli jej 

dokończyć z uwagi na pandemię koronawirusa), 

- realizacji lub dokończenia praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

W obydwu przypadkach należy skontaktować się drogą mailową z Opiekunem Studenckich 

Praktyk Zawodowych (dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik – monikaw@wsei.lublin.pl). W 

wiadomości należy podać: 

- imię i nazwisko, 

- nr albumu, 

- rok i kierunek studiów, 

- krótki opis dotychczasowego przebiegu praktyki i czasu jej trwania (w przypadku studentów, 

którzy odbyli częściowo praktykę zawodową u pracodawcy). 

 

Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych może zaliczyć efekty uczenia się (zaliczyć praktykę 

zawodową) na podstawie dotychczas zrealizowanej praktyki u pracodawcy lub przydzielić 

studentowi zadania do wykonania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W przypadku uznania efektów uczenia się poinformuje o tym studenta drogą mailową i złoży 

stosowną adnotację w dzienniczku praktyk.  

W przypadku kiedy dotychczasowy przebieg praktyki zawodowej nie pozwala ze względu na 

czas jej trwania na uznanie, że została już zakończona student wykona dodatkowe zadania do 

samodzielnego wykonania (dodatkowe zadanie do wyboru z podanej listy w stosunku do 

obligatoryjnego jednego zadania do wyboru). Student, który będzie wykonywał zadania 

powinien złożyć podanie do Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i po 

otrzymaniu zgody pobrać określone dla swojego kierunku zadania, które są zamieszczone na 

odpowiedniej stronie platformy e-learnignowej. Zadania opracowane w formacie dokumentu 

Word będzie można odesłać poprzez platformę e-learningową i jednocześnie drogą mailową 

na adres Dziekanatu anna.szawara@wsei.lublin.pl. 

 

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu istnieje możliwość uznania dotychczasowej 

pracy zawodowej jako praktyki zawodowej po złożeniu odpowiednich dokumentów do 

Dziekanatu (drogą mailową z późniejszym dostarczeniem oryginalnych dokumentów lub 



przesłaniem ich pocztą tradycyjną). W tym celu należy złożyć podanie (wzór podania można 

pobrać pod adresem https://www.wsei.lublin.pl/praktyki-i-staze/profil-praktyczny/ 

wraz ze wskazanymi w nim dokumentami.  
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