
ZARZĄDZENIE Nr 148/2021 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) w związku z § 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.) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych, zwany dalej „regulaminem praktyk”, określa 

podstawowe zasady organizowania i przebiegu tych praktyk. Regulamin praktyk stanowi 

załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej w ramach studiów dualnych oraz 

procedurę poszukiwania i doboru miejsc realizacji studenckich praktyk zawodowych dla 

studentów, określają odrębne zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie.  

 

§ 2 

1. Ustala się: 

1) wzór umowy o studencką praktykę zawodową na studenta, stanowiący załącznik Nr 2  

do zarządzenia; 

2) wzór umowy o studencką praktykę zawodową na grupę studentów, stanowiący załącznik 

Nr 3 do zarządzenia; 

3) wzór karty wstępnej praktyki zawodowej, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia; 

4) wzór skierowania na praktykę, stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia; 

5) wzór dziennika praktyk, stanowiący załącznik Nr 6 do zarządzenia; 

6) wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowiący załącznik Nr 7 do  

       zarządzenia. 

2.  Wzór dziennika praktyk, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być modyfikowany przez 

menedżera kierunku  – ze względu na potrzeby danego kierunku studiów. 

 

§ 3 

 

Dziekani Wydziałów zapewniają określenie regulaminów praktyk zawodowych na realizowanych 

przez dany wydział kierunkach studiów. 

 

 

 



  

§ 4 

 

1. Umowy lub porozumienia zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia 

pozostają w mocy.  

2. W przypadku zmian w treści umów lub porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia.  

3. Studenci posiadający dzienniki praktyk wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia, dokumentują przebieg praktyk w tych dziennikach do końca okresu studiów.  

 

§ 5 

Tracą moc następujące zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie: 

1)  Nr 118/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk 

zawodowych, 

2) Nr 175/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu 

studenckich praktyk zawodowych, 

3) Nr 52/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu 

studenckich praktyk zawodowych.  

§ 6 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów.      

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

 

 /-/ dr hab. Artur Zimny 

prof. PWSZ w Koninie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


