
 

ZARZĄDZENIE NR 53/2021 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie procedury poszukiwania i doboru miejsc realizacji studenckich praktyk 

zawodowych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 

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

i nauce (t.j. Dz U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), § 7 ust. 2 oraz § 10 ust. 3 statutu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 

325/VI/IV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 16 kwietnia 

2019 r. (t.j. obwieszczenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia  

12 stycznia 2021 r.) 

 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Określam procedurę (zasady) poszukiwania i doboru miejsc realizacji studenckich praktyk 

zawodowych. Miejscami realizacji studenckich praktyk zawodowych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, mogą być podmioty prywatne, publiczne oraz organizacje pozarządowe, 

zwane dalej „partnerami”. 

§ 2 

1. Kandydaci na partnerów są oceniani pod względem: 

1) zgodności zakresu prowadzonej działalności z kierunkiem studiów, którego studenci 

mają odbywać u danego partnera studenckie praktyki zawodowe; 

2) możliwości zrealizowania u partnera efektów uczenia się przyjętych dla studenckich 

praktyk zawodowych na danym kierunku studiów; 

3) renomy i wizerunku partnera; 

4) doświadczenia w realizacji studenckich praktyk zawodowych lub praktyk zawodowych 

(kształcenia praktycznego) objętych kształceniem w zawodach szkolnictwa 

zawodowego, staży i innych form zatrudnienia; 

5) posiadanej infrastruktury i wyposażenia technicznego (zgodnych ze specyfiką kierunku 

studiów); 

6) zasobów kadrowych (liczebności i kwalifikacji personelu); 

7) innych parametrów, które mogą mieć wpływ na jakość i przebieg realizacji studenckich 

praktyk zawodowych, a wiedza na ich temat jest publicznie dostępna. 

2. Warunkiem uzyskania statusu partnera jest uzyskanie przez kandydata, odrębnie w każdej  

z kategorii 1-6 wskazanych w ust. 1, co najmniej jednego punktu zgodnie z formularzem, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

3. Kandydaci na partnerów w przedmiocie prowadzenia praktyk studenckich na danym 

kierunku podlegają ocenie: 

1) przed zawarciem porozumienia; 

2) w danym roku akademickim – w przypadku braku porozumienia. 



 

4. Procedurę oceny określoną w niniejszym zarządzeniu stosuje się również do partnerów,  

z którymi wcześniej zostało zawarte porozumienie w przedmiocie prowadzenia praktyk 

studenckich. 

§ 3 

Źródłami informacji na temat spełniania przez kandydatów na partnerów warunków 

określonych w § 2 mogą być w szczególności: 

1) dostępne publicznie źródła dokumentalne (urzędowe rejestry, biuletyny informacji 

publicznej, artykuły, bazy danych, portale, raporty, referaty, opracowania, 

sprawozdania, serwisy WWW, statystyki, dokumenty strategiczne); 

2) źródła osobowe (eksperci, urzędnicy, nauczyciele akademiccy, studenci-praktykanci, 

kontrahenci kandydata na partnera, klienci kandydata na partnera, inni interesariusze 

kandydata na partnera). 

§ 4 

1. Uczelnia może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie do 

wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne 

w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu 

zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym. Zasady współpracy przy 

prowadzeniu studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej. 

2. Umowa może określać udział podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w opracowaniu programu 

studiów oraz sposób realizacji praktyk zawodowych. 

3. Uczelnia może także prowadzić studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym 

prowadzonymi z udziałem pracodawcy. Organizację studiów określa umowa zawarta 

w formie pisemnej. 

§ 5 

Odpowiedzialnymi za realizację procedury poszukiwania i doboru miejsc realizacji studenckich 

praktyk zawodowych czyni się menedżerów poszczególnych kierunków studiów. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                        REKTOR 

 

        /-/dr hab. Artur Zimny  

prof. PWSZ w Koninie 
 

 

 


