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Zarządzenie Nr 55/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 05 maja 2021 roku  

 

w sprawie dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową dla studentów 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku   

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku oraz umowy nr MEiN/2021/150/DIR/DID z 12 kwietnia 2021 roku 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Rektor przyznaje środki w wysokości nie przekraczającej 40.000,00 złotych (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) na finansowanie dodatkowych zajęć 

wykraczających poza podstawę programową dla studentów Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku. 

2. Dodatkowe zajęcia mają na celu doskonalenie i podnoszenie kluczowych kompetencji 

oczekiwanych na rynku pracy.  

3. Zakres i tematyka dodatkowych zajęć muszą mieć związek z realizowanym kierunkiem 

studiów lub podnosić znajomość języka obcego. 

4. Zajęcia mogą być zrealizowane w zróżnicowanych formach wsparcia i odbywać  

się również on-line. 

 

§ 2. 

1. Identyfikacja tematyki dodatkowych zajęć zostaje dokonana odrębnie dla każdego 

kierunku przez Kierownika Zakładu. 

2. Kierownik Zakładu weryfikuje zainteresowanie wśród studentów uczestnictwem 

we wskazanej formie wsparcia i na określony temat i zgłasza propozycje do Prorektora 

ds. nauczania i studentów. 

3. Po otrzymaniu akceptacji przez Prorektora ds. nauczania i studentów, Kierownik Zakładu 

zgłasza pisemną informację do Koordynatora przedsięwzięcia.  

4. W informacji, Kierownik Zakładu określa: 

a) Temat zajęć oraz zakres programu; 

b) Liczbę zainteresowanych studentów; 

c) Termin przeprowadzenia zajęć; 



d) Czas trwania zajęć; 

e) Sposób organizacji (w tym formę zatrudnienia prowadzących, wymagania 

odnośnie doświadczenia i kwalifikacji prowadzących). 

5. Występują dwie formy organizacji dodatkowych zajęć dla studentów: 

a) Kierownik Zakładu proponuje  wykonawcę zajęć, jeżeli prowadzącym może być 

pracownik PUZ we Włocławku (w takiej sytuacji stosuje się Zarządzenie  

Nr 152/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 15 

grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników  

w realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych),   

b) Kierownik Zakładu informuje Koordynatora przedsięwzięcia o potrzebie zakupu 

usługi szkolenia/warsztatu na określony temat. Wybór wykonawcy usługi  

jest wówczas dokonywany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

6. Kierownik Zakładu zgłasza pisemną informację o potrzebie zorganizowania 

zapotrzebowanie dodatkowych zajęć w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku,  

przy czym zajęcia mogą być zrealizowane do dnia 15 listopada 2021 roku.  

 

§3.  

 Informacje o zorganizowaniu dodatkowych zajęć dla studentów Państwowej Uczelni 

 Zawodowej we Włocławku wraz z podaniem terminu ich realizacji oraz czasu trwania                

 przekazuje się studentom najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.   

 

§4.  

1. Dodatkowe zajęcia dla studentów finansowane są ze środków przedsięwzięcia 

„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, Zadanie 5. Dodatkowe zajęcia dla studentów 

wykraczające poza podstawę programową (umowa nr MEiN/2021/150/DIR/DID  

z 12 kwietnia 2021 r.).     

2. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

3. W sytuacji niewykorzystania środków lub ich wykorzystania w niepełnej wysokości, 

pozostała wartość zostanie przesunięta na realizację innych zadań  budżetu 

przedsięwzięcia.   

§5. 

1. Wykonanie powierza się Koordynatorowi przedsięwzięcia oraz Kwestorowi. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania  

i studentów. 



§6. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 maja 2021roku. 

 

Rektor  

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

 


