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Zarządzenie nr 121 

 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 września 2018 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ogólnego rekrutacji  i uczestnictwa  

w Projekcie pt.: „BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju 

kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”,  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.), w związku z Umową 

o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-O022/17-00 zawartą dnia 6 grudnia 2017 r. 

pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach 

oraz zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 

2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz 

program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, z późn. zm. zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 62 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 

2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ogólnego rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: 

„BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji 

studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadza się następującą 

zmianę:  

- Regulamin ogólny rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „BPO&IT – wysokiej jakości 

program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka 

WIiNoM UŚ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 maja 2018 r.  

 

 

 
Z up. REKTORA 

  PROREKTOR 
                                                                                                                ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej 

 

 
                 dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski 

 


