
 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  77/2021 

Rektora Politechniki Opolskiej         

z dnia 27 września 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu praktyk studenckich 
w Politechnice Opolskiej 

 
 
     Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo                              
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) i § 11 ust. 19 
Regulaminu studiów w Politechnice Opolskiej (uchwała nr 85 Senatu Politechniki 
Opolskiej z dnia 28.04.2021 r.), z a r z ą d z a   s i ę  co następuje:   
 
 

     § 1. W Regulaminie praktyk studenckich w Politechnice Opolskiej stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 68/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 9 sierpnia 
2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 
Praktyka dodatkowa 

 
1. Student może odbyć praktykę dodatkową, która nie została przewidziana                             

w programie studiów, w wybranej przez siebie instytucji na zasadach 
przewidzianych dla studiowania przedmiotów ponadprogramowych                             
w rozumieniu Regulaminu Studiów w Politechnice Opolskiej. 
 

2. Do praktyk dodatkowych stosuje się zasady realizacji praktyk 
obowiązkowych wynikające z Regulaminu z wyłączeniem obowiązku 
osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia się. W umowie dotyczącej 
praktyki dodatkowej dopuszcza się pominięcie załącznika. W takim 
przypadku treść umowy wymaga odpowiedniego dostosowania.”; 

 
2) w § 4: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„5. COS, po podpisaniu umowy przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Uczelni, przekazuje egzemplarze umowy do rejestracji, której dokonuje się 
zgodnie z ust. 9. Jeden egzemplarz umowy pozostaje u opiekuna praktyk, drugi 
otrzymuje student, który jest odpowiedzialny za jego przekazanie instytucji.”, 
 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
 
„9. Umowy o organizację praktyk studenckich dla studentów poszczególnych 
kierunków studiów rejestrowane są przez wydziały, którym powierzono 
prowadzenie danego kierunku studiów. Dla każdego kierunku, stopnia i formy 
studiów prowadzi się osobny rejestr umów w formie elektronicznej. Numer 
umowy nadaje się według następującego wzoru: kod wydziału/ kod kierunku/ 



kolejny numer umowy wpisanej do rejestru w roku kalendarzowym/rok 
kalendarzowy, przy czym przez kod wydziału i kod kierunku należy rozumieć 
określone zarządzeniem rektora kody stosowane na potrzeby aplikacji 
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). Wzór rejestru umów 
określa załącznik nr 4 do Regulaminu.”; 

 
3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk studenckich zgodnie z zasadami 
zaliczania zajęć, które określa Regulamin Studiów w Politechnice Opolskiej.”; 
 

4) w § 7 w ust. 2 uchyla się pkt 11; 
5) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 
„2a. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie 
postanowienia Regulaminu Studiów w Politechnice Opolskiej.”; 
 

6) wprowadza się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

 
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 
 
 
     

        Rektor 
 
 
 
 

                    dr hab. inż. Marcin Lorenc 
 

 


