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ZARZĄDZENIE NR 36/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i komisji egzaminacyjnych  

na rok akademicki 2020/2021 w PWSZ w Koninie 

 

Na podstawie § 16 ust. 1, § 12 ust. 2 i § 14 ust. 4 uchwały Nr 361/VI/VI/2019 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie 

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne  

i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Koninie oraz sposobu jej przeprowadzania na rok akademicki 2020/2021 
 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie powołuje się Uczelnianą Komisję 

Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją Rekrutacyjną” na rok akademicki 2020/2021  

w składzie:  

1) przewodniczący – dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, 

2) członkowie – osoby, o których mowa w § 2, 

3) sekretarz – mgr Wioleta Jankowska. 

2. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację przy pomocy wydziałowych zespołów  

ds. rekrutacji, o których mowa w § 2. 

 

§ 2 

1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych powołuje się: 

1) zespół ds. rekrutacji na kierunki ekonomiczne1 w składzie: 

a) członek: dr Szymon Zimniewicz, 

b) obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Laskowska, 

c) przewodnicząca: dr Agnieszka Szymankowska; 

2) zespół ds. rekrutacji na kierunki techniczne2 w składzie: 

a) przewodniczący: dr inż. Robert Cieślak, 

b) członek: dr Paweł Sobczak, 

c) obsługa administracyjna: mgr Joanna Bartczak. 

 

 

 

                                                 
1 Studia pierwszego stopnia: finanse i rachunkowość, logistyka. Studia drugiego stopnia: gospodarka  

i administracja publiczna. 
2 Studia pierwszego stopnia: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn. Studia drugiego 

stopnia: zarządzanie i inżynieria produkcji. 
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2. Na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych powołuje się: 

1) zespół ds. rekrutacji na kierunki humanistyczne3 w składzie: 

a) przewodniczący: dr Anna Stolarczyk-Gembiak, 

b) członek: dr Magdalena Wojtkowiak; 

c) obsługa administracyjna: mgr Renata Sieczkowska; 

2) zespół ds. rekrutacji na kierunki społeczne4 w składzie:  

a) przewodniczący: dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. PWSZ w Koninie, 

b) członek: mgr Małgorzata Chybicka, 

c) obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Andrzejewska. 

3. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu5 powołuje się zespół ds. rekrutacji w składzie:  

1) przewodnicząca: dr Ewa Janeczek, 

2) członek: mgr Tomasz Elsner, 

3) obsługa administracyjna: Joanna Barylska-Wajrak. 

 

§  3 

1. Powołuje się komisje egzaminacyjne w przypadku, gdy podstawę przyjęcia na studia 

stanowią wyniki egzaminu wstępnego: 

1) komisja egzaminacyjna na kierunku „filologia” oraz „języki obce w mediach i biznesie” 

– studia pierwszego stopnia do przeprowadzenia egzaminu wstępnego z języka 

angielskiego w przypadku gdy kandydat nie zdawał na tzw. „starej maturze” języka 

angielskiego oraz na kierunku „filologia” – studia drugiego stopnia do przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego z języka angielskiego dla kandydatów nieposiadających 

poświadczonej znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 w składzie: 

- dr Marek Derenowski, prof. PWSZ w Koninie, 

- dr Magdalena Wojtkowiak, 

- mgr Marek Gralewski; 

2) komisja egzaminacyjna na kierunku „filologia” oraz „języki obce w mediach i biznesie” 

– studia pierwszego stopnia do przeprowadzenia egzaminu wstępnego z języka 

niemieckiego w przypadku gdy kandydat nie zdawał na tzw. „starej maturze” języka 

niemieckiego oraz na kierunku „filologia” – studia drugiego stopnia do przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego z języka niemieckiego dla kandydatów nieposiadających 

poświadczonej znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1 w składzie: 

- dr Grzegorz Pawłowski, 

- dr Anna Stolarczyk-Gembiak, 

- mgr Agnieszka Matyba. 

2. Egzaminy wstępne odbędą się w terminach określonych w zarządzeniu Nr 12/2020 Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Koninie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie 

na rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

3. Kandydat na studia składając w komórce zajmującej się rekrutacją na studia w Uczelni 

wymagane dokumenty postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje informację o terminie, 

miejscu i godzinie egzaminu wstępnego.  

 

                                                 
3 Studia pierwszego stopnia: filologia, języki obce w mediach i biznesie. Studia drugiego stopnia: filologia, języki 

obce w mediach i biznesie. 
4 Studia pierwszego stopnia: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i systemy ochrony, pedagogika, 

resocjalizacja. 
5 Studia pierwszego stopnia: dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne. Studia drugiego 

stopnia: zdrowie publiczne. 
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§  4 

1. Rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w tym zespołów, o których mowa w § 2, 

podejmowane są w drodze konsensusu, a w razie jego braku – w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. 

2. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane. Protokoły oraz listy osób wpisanych 

na listę studentów podpisuje przewodniczący komisji i osoba sporządzająca protokół.  

3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję  

o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

 

§  5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

 

/-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

 

 
 

 

RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa 


