
Zarządzenie 34/R/2020 

Rektora Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 

z dnia 7 września 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk na kierunku: 

PEDAGOGIKA 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia na profilu praktycznym 

w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie 

 

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu MWSE w Tarnowie nadanego uchwałą Zarządu  Małopolskiego Centrum 

Edukacji Ekonomicznej Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie (Założyciela Uczelni)  z dnia  3 sierpnia 2020 

r. (tekst jednolity Statutu -załącznik do uchwały Zarządu Założyciela z dnia 3 sierpnia 2020 r.) oraz  

Uchwały Senatu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 22/S/2020 z dnia 7 września 

2020 r. w sprawie zmian programu studiów dla kierunku Pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia 

o profilu ogólnoakademickim studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzonego w Małopolskiej Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, od roku akademickiego 2020/2021, zarządzam co następuje: 

§ 1 

W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przygotowania oraz przebiegu  praktyk studenckich dla 

studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  wprowadzam: 

1. Regulamin odbywania praktyk przez studentów MWSE w Tarnowie na kierunku Pedagogika  na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego stopnia o profilu praktycznym stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Regulamin odbywania praktyk przez studentów MWSE w Tarnowie na kierunku Pedagogika  na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  drugiego stopnia o profilu praktycznym stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Regulaminy zostaną podane do wiadomości studentów w postaci elektronicznej poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.mwse.edu.pl. Ponadto studenci mają możliwość 

otrzymania Regulaminu w Dziekanacie MWSE w Tarnowie (ul. Szeroka 9). 

§ 3 

1. Niniejsze regulaminy praktyk dla kierunku Pedagogika  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia na profilu praktycznym mają zastosowanie dla studentów 

rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021. 

2. Studentów, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie niniejszego Zarządzenia obowiązuje 

Regulamin praktyk  na kierunku Pedagogika na studiach  pierwszego i drugiego  stopnia o profilu 

praktycznym na dotychczasowych zasadach (załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 11/R/2019 r. 

z 30 września 2019 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2018/2019, 

załącznik nr 1 i 2  do Zarządzenia Rektora nr 6/R/2019 r. z 27 września 2019 r. dla studentów, którzy 

rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020). 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


