
Poznań, dnia 31 stycznia 2019 roku 

 

DOP-0211-8/2019 

 

 

Zarządzenie nr 8/2019 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 
 

zmieniające zarządzenie nr 123/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu 

Targów Pracy organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dział 

Marketingu i Komunikacji/Biuro Karier 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 42 ust. 4 pkt 15 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Zmienia się treść zarządzenia nr 123/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie 

regulaminu Targów Pracy organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dział 

Marketingu i Komunikacji/Biuro Karier w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wydarzeniami cyklicznie powtarzanymi w ramach Targów Pracy, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie są: Ogólnouczelniane Targi Pracy oraz Targi Pracy Tymczasowej 

„SPEED JOB”. Ponadto dopuszcza się organizowanie innych wydarzeń, które mogą być 

zakwalifikowane jako Targi Pracy.”; 

 

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie internetowej Targów Pracy 

(www.targipracy.up.poznan.pl).”; 

 

3) w § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Należność z tytułu uczestnictwa w Targach, o której mowa w ust. 6 należy wpłacać 
przelewem na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – SANTANDER BANK 
POLSKA S.A nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 z dopiskiem: subkonto 
293.93.122 Biuro Karier oraz nazwą wydarzenia.”; 

 
4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiorcze sprawozdanie będzie udostępnione na stronie internetowej Uczelni w zakładce 

„Promocja”.”. 

 

2. Wprowadza się tekst jednolity załącznika, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 

             Rektor 
                     /-/  
         prof. dr hab. Jan Pikul 

http://www.targipracy.up.poznan.pl/

