


LP.
Jednostka 

redakcyjna
Treść uwagi Uzasadnienie Proponowane rozwiązanie

1. § 1

Doprecyzowanie liczby godzin zajęć i 

czynności, które spełniają efekty 

zawarte w rozporządzeniu

Nie każda czynność wykonywana 

podczas udzielania pomocy 

obywatelom Ukrainy wypełnia efekty

Doprecyzowanie liczby godzin zajęć i 

czynności, które spełniają efekty 

zawarte w rozporządzeniu dotyczące 

umiejętności praktycznych nabytych 

podczas udzielania pomocy. Liczba 

godzin nie powinna obejmować całości 

godzin praktyk. Doprecyzowanie jakie 

efekty mogą być w ten sposób 

zaliczone

2. § 1

Uczelnia może zaliczyć zajęcia lub część 

zajęć, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając informacje o liczbie 

godzin i charakterze wykonywanych 

czynności, o których mowa w ust. 1, 

zawarte w zaświadczeniu wydanym 

przez podmiot, w którym student 

wykonywał te czynności.” i/lub określić 

dodatkowe zasady weryfikacji 

czynności 

Wydaje się, że w przypadku 

wykonywania niektórych czynności 

specjalistycznych, zaliczenie jedynie na 

podstawie deklaracji ze strony 

podmiotu, może być trudne. Natomiast 

umożliwienie przeprowadzenia 

autonomicznej weryfikacji czynności w 

uczelni,  np. podczas pokazu czynności 

nauczycielowi, może dać szanse na 

właściwą ocenę wykonania tych 

czynności.

Warto wskazać również dodatkową 

możliwość weryfikacji czynności, np. 

pokaz wykonywanej czynnosci, tak, 

żeby uczelni dać autonomiczną, 

dodatkową możliwość oceny 

wykonywanej czynności zawodowej

Uwagi do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego
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3. § 1

„§ 1g. 1. W roku akademickim 2021/2022 

studenci studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których 

mowa w § 1, którzy w trakcie tego roku 

akademickiego wykonywali czynności w 

ramach zadań realizowanych przez:

1) podmioty lecznicze lub służby 

sanitarno¬ epidemiologiczne w związku 

z zakażeniami wirusem SARS¬ CoV¬ 2 

lub

Studenci wykonują czynności 

kształtujące umiejętności praktyczne w 

podmiotach leczniczych pod kontrolą 

pracowników meycznych, stąd mogą 

się ubiegać o zaliczenie tych zajęć na 

poczet praktyk zawodowych

Nie ma zastrzeżeń do zaliczenia 

jako praktyka

4. § 1

2) podmioty zapewniające pomoc 

obywatelom Ukrainy, o których mowa w 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 

r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 

583, z późn. zm. ))

W tej sytuacji studenci angażowani są 

przez podmioty niekoniecznie lecznicze 

lub służby sanitarno-epidemiologiczne. 

Oznacza to, że mogą wypełniać 

zadania niezwiązane z kształtowaniem 

umiejętności spełniających wymogi 

umiejętności praktycznych i 

zawodowych, np. rozdawanie posiłków, 

pomoc przy organizacji noclegów.

Zajęcia zapewniające pomoc stricte 

medyczną (np. Szczepienia, 

pomiar ciśnienia, podawanie leków) 

obywatelom Ukrainy, które spełniają 

kryteria kształtowania umiejętności

praktycznych i zwodowych,

potwierdzone odpowiednim 

certyfikatem podmiotu leczniczego. 

mgą być zaliczone na poczet praktyk 

zawodowych. 

5. Uwaga ogólna
Odbywanie i zaliczanie zajęć dydaktycznych na wielu uczelniach już się zakończyło dlatego proponowana nowelizacja 

może dotyczyć jedynie praktyk zawodowych odbywanych w trakcie wakacji.


