
 
Decyzja Nr 14/2021  

Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych  

na kierunkach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych 

 

Na podstawie § 27 ust. 6 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie 

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 sierpnia 

2021 r.) w związku z § 3 Zarządzenia Nr 148/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk 

zawodowych 

 

ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się regulaminy studenckich praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych: 

1) regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „automatyka i robotyka” – 

załącznik nr 1; 

2) regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „finanse i rachunkowość” – 

załącznik nr 2; 

3) regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „gospodarka i administracja 

publiczna” – załącznik nr 3;  

4) regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „informatyka” – załącznik nr 

4; 

5) regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „logistyka” – załącznik nr 5; 

6) regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „mechanika i budowa 

maszyn” – załącznik nr 6; 

7) regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „zarzadzanie i inżynieria 

produkcji” – załącznik nr 7. 

 

§ 2 

 

Wykonanie decyzji powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Technicznych oraz menedżerom kierunków. 

 

§ 3 

 

Traci moc Decyzja Nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie 

regulaminów studenckich praktyk zawodowych na kierunkach Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Technicznych. 

 

 



§ 4 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 
 

Dziekan  
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych  

                                                                                                   PWSZ w Koninie 

 

 /-/dr Anna Waligórska-Kotfas 


