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Zarządzenie Nr 71/21 
 
z dnia 28 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
zmieniające zarządzenie Nr 119/20 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie sposobu 
organizacji praktyk studenckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
 _________________________________________________________________________  
Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 5 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.), § 19 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 3 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 661), zarządzam, co następuje: 
 

§ 1  
W zarządzeniu Nr 119/20 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie sposobu organizacji praktyk 
studenckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„ § 1 

Wprowadzam do stosowania:  
1) „Regulamin Praktyk Studenckich w Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Katowicach” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, 
2) „Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej” stanowiące 

załącznik nr 2 do zarządzenia, 
3) „Porozumienie o prowadzeniu praktyki studenckiej dodatkowej” stanowiące 

załącznik nr 3 do zarządzenia, 
4) „Oświadczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o przyjęciu studenta na 

praktykę”:  
a) wzór dla praktyki obowiązkowej stanowiący załącznik 4a do zarządzenia, 
b) wzór dla praktyki dodatkowej stanowiący załącznik 4b do zarządzenia, 

5) wzór „Karty realizacji praktyki”: 
a) wzór dla praktyki obowiązkowej stanowiący załącznik 5a do zarządzenia, 
b) wzór dla praktyki dodatkowej stanowiący załącznik 5b do zarządzenia, 

6) wzór „Karty uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki 
obowiązkowej” stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.”. 
 

2) załączniki nr 1 do 6 otrzymują odpowiednio brzmienie jak w załącznikach do 
niniejszego zarządzenia.  

 
§ 2  

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.  
 

§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


