
Zarządzenie  nr 16/2021                                    

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 23 marca 2021 roku 
 

 

w sprawie:  przyjęcia wzoru Oświadczenia o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach 

uzyskanych poza Uczelnią, pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach 

programu studiów 

 

Na podstawie: 

- art. 23 ust.2 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),  

 

zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 343 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 

zm.), wprowadza się wzór Oświadczenia o doświadczeniu zawodowym i 

kompetencjach uzyskanych poza Uczelnią, pozwalających na prawidłową realizację 

zajęć w ramach programu studiów - stanowiący załącznik do zarządzenia. 

2. Oświadczenie objęte zarządzeniem zobowiązane są złożyć wszystkie osoby 

realizujące zajęcia dydaktyczne, praktyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej, w 

terminie: 

- osoby współpracujące na dzień wydania zarządzenia – do dnia 17.05.2021 r. 

- osoby nawiązujące współpracę – w terminie do dnia zawarcia umowy. 

 

§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 3/2019  Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 22.01.2019 r. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

         Dr inż. Grzegorz Koc 

 



 

Załącznik  do Zarządzenia nr  16/2021  Rektora  Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 23.03.2021 r. 

Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią 

pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów. 
 
…………………………………. 

           Miejscowość, data 

 
………………………………………                             …………………………………………… 

           Imię i nazwisko                                                               tytuł / stopień naukowy 

 

 
Ja, ...... ..... ....... .................... ................., w związku  z art.  343 pkt. 17 ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i   nauce ( t.j. Dz. U. z   2020 r., poz. 85  z późn. zm.) oświadczam, że  jako osoba prowadząca zajęcia na  kierunku ......................... 

………………………. z przedmiotu ……………………………………… w roku akademickim ..............................:  

1. Posiadam ......- letnie doświadczenie zawodowe oraz kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w 

ramach programu studiów na kierunku/kierunkach …………………………………………………………….  

Doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów na kierunku 

............................................................, zdobyłem/zdobyłam w  następujących jednostkach/instytucjach: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W ostatnim pięcioleciu doświadczenie zdobyłem/zdobyłam w ………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Posiadam kompetencje: 

a) w zakresie naukowym: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) w zakresie dydaktycznym: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

c) w zakresie praktycznym: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………     

Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
 

 
 


