
ZARZĄDZENIE NR 927 
Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 20 lutego 2019 roku 
 
➢ w sprawie wprowadzenia w życie programu „Partner Politechniki Białostockiej w kształceniu 

praktycznym” 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 53 ust. 4 pkt 8 Statutu Politechniki Białostockiej, zarządzam, 
co następuje: 

§ 1 
1. Zarządzam wprowadzenie na Politechnice Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”, programu „Partner 

Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym”.  
2. Celem programu jest: 

1) promocja przedsiębiorstw otwartych na kształcenie praktyczne studentów kierunków studiów 
prowadzonych w Uczelni; 

2) promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się wysoką jakością realizowanego kształcenia 
praktycznego; 

3) wyróżnianie przedsiębiorstw, które są gotowe przekazywać studentom aktualną, nowoczesną 
wiedzę oraz kreować umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców; 

4) kreowanie powiązań pomiędzy Uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
3. W ramach programu jest przyznawany na okres 12 miesięcy tytuł i certyfikat „Partner Politechniki 

Białostockiej w kształceniu praktycznym”, którego wzór dla danej edycji określa Dział Promocji. 
4. Przedsiębiorstwo wyróżnione w programie ma prawo posługiwania się tytułem i certyfikatem „Partner 

Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym” z oznaczeniem edycji oraz roku, w którym 
został nadany.  

§ 2 
1. Program jest realizowany cyklicznie, w formie rocznych edycji, przez jednostki organizacyjne Uczelni 

realizujące działalność dydaktyczną z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  
2. Wszelkie czynności związane z przygotowaniem organizacyjnym danej edycji przedmiotowego 

programu realizują jednostki, o których mowa w ust. 1, we współpracy z Działem Promocji.  
3. Wzór zgłoszenia do programu „Partner Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym”, 

warunki ubiegania się o certyfikat, procedurę jego udzielania oraz zasady wykorzystania certyfikatu 
dla danej edycji przedmiotowego programu, a także wysokość opłaty za udział przedsiębiorstwa 
w programie określa regulamin, który na wniosek jednostki, o których mowa w ust. 1, zatwierdza 
prorektor ds. rozwoju. 

§ 4 
Pierwszą edycję programu w roku akademickim 2018/2019 przeprowadzi Wydział Elektryczny 
Politechniki Białostockiej na podstawie zatwierdzonego Regulaminu pierwszej edycji programu „Partner 
Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym”, w ramach podjętego przez Wydział kształcenia 
dualnego.  

§ 5 
Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje prorektor ds. rozwoju. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
          
  
          REKTOR 
 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


