
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 26 stycznia 2016 r.  
 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie 
realizacji praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym  

Na podstawie § 9 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik  
do zarządzenia nr 141/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. W celu sprawdzenia prawidłowości realizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale 

Filologicznym z dniem 26 stycznia 2016 r. powołuje się Komisję do przeprowadzenia doraźnej 
kontroli wewnętrznej w powyższym zakresie, zwaną dalej „Komisją”, w składzie: 
 - dr Bartosz Chmielewski – przewodniczący Komisji, 
 - dr Alina Górecka – członek Komisji, 
 - mgr Katarzyna Janiak – członek Komisji, 
 - mgr Wioleta Jankowska – członek Komisji. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji biorą udział w jej pracach osobiście. 
3. Przewodniczący Komisji wyznacza zadania dla poszczególnych członków. 
 

§ 2 
Do zadań Komisji należy: 
1) zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zasad oraz trybu odbywania i zaliczania praktyk 

zawodowych na Wydziale Filologicznym zgodnie z programem studiów, 
2) sprawdzenie prawidłowości procesu organizacji i prowadzenia praktyk z uwzględnieniem opinii  

i sugestii studentów związanych z praktykami, 
3) wykonywanie innych czynności na polecenie Rektora. 
 

§ 3 
Przewodniczący Komisji, w imieniu Rektora: 

    1) organizuje jej pracę, w tym wydaje polecenia jej członkom, 
    2) zaprasza, w razie potrzeby, inne osoby do udziału w określonych czynnościach.  
 

§ 4 
Posiedzenia Komisji są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego. 
 

§ 5 
Dziekan Wydziału Filologicznego oraz opiekun praktyk studenckich na Wydziale zobowiązani są do 
współpracy z Komisją, w tym do udzielania wszelkich informacji i przedkładania dokumentacji z tym 
związanej. 
 
 



 
§ 6 

1. Kontrola dotyczy roku akademickiego 2014/2015 (realizacja praktyk na Wydziale Społeczno-
Humanistycznym – Katedra Filologii) oraz I semestru roku akademickiego 2015/2016  (realizacja 
praktyk na Wydziale Filologicznym). 

2. Termin zakończenia kontroli wyznacza się na dzień 22 lutego 2016 r. 
3. Po zakończeniu kontroli w terminie 14 dni Komisja zobowiązana jest do przedłożenia Rektorowi 

raportu z przeprowadzonej kontroli. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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