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Nazwa podmiotu:  

Adres:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

Osoba upoważniona do 

podpisania porozumienia: 
 

Osoba uprawniona do 

kontaktów (imię i nazwisko, 

adres e-mail, nr telefonu): 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu 

ul. Nowy Świat 4 

62-800 Kalisz 

 

 

WNIOSEK PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY  

W RAMACH  

II EDYCJI PROJEKTU 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, 

realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

1. Niniejszym wyrażamy gotowość do podjęcia współpracy w zakresie organizacji  

i przeprowadzenia studenckich praktyk zawodowych dla studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 

realizowanych w ramach II edycji projektu „Program praktyk zawodowych 

w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. 

2. Oświadczamy, że możemy przeprowadzić praktyki zawodowe dla studentów w liczbie 

podanej w tabeli poniżej. 

 

 

LP Kierunek studiów 
Liczba 

praktykantów 

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne  

2. Budownictwo  

3. Elektrotechnika  

4. Fizjoterapia  

5. Informatyka  

6. Inżynieria środowiska  

7. Kosmetologia  

8. Mechanika i budowa maszyn  

9. Wychowanie fizyczne  

10. Wychowanie fizyczne w 

zdrowiu publicznym 

 

11. Zarządzanie  

12. Zarządzanie i dowodzenie  
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3. W tabeli poniżej przedstawiamy opis spełnienia poszczególnych kryteriów naboru. 
 

LP Kryterium Krótki opis 

1. 

Dotychczasowa współpraca z 

PWSZ w Kaliszu w zakresie 

prowadzenia studenckich 

praktyk zawodowych (0/10 

pkt.) 

 

2. 

Dotychczasowe 

doświadczenie  

w prowadzeniu studenckich 

praktyk zawodowych (0/10 

pkt.) 

 

3. 

Zgoda i pomoc  

w prowadzeniu aplikacyjnych 

prac dyplomowych (dla 

wybranych studentów, w 

uzgodnieniu z uczelnią (0/10 

pkt.) 

 

 

4. Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z Regulamin praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w 

ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach 

zawodowych” – II edycja, 

 profil naszej działalności jest merytorycznie zgodny z określonym kierunkiem studiów 

praktykantów (w całości lub na wybranych stanowiskach pracy), czyli posiadamy 

typowe miejsca pracy, na których mógłby być zatrudniony absolwent określonego 

kierunku studiów, 

 posiadamy bazę materialną i wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji celów 

praktyki, 

 zapewnimy warunki odpowiednie do realizacji praktyki, umożliwiające osiągnięcie 

zamierzonych efektów kształcenia przez praktykanta, 

 dysponujemy kadrą zapewniającą możliwość efektywnego sprawowania opieki nad 

studentami podczas praktyk, przy spełnieniu zasady, zgodnie z którą na jednego 

opiekuna nie będzie przypadać więcej niż pięciu studentów, 

 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2016.922 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

w Kaliszu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, 

monitoringu i sprawozdawczości II edycji projektu pn. „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. 

 

…………………, dnia …………….. ………………………………………. 

 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

 


