
                                  

UCHWAŁA NR 397/VI/V/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

z dnia 14 maja 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej  w Koninie 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia  

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, 528, 643 i 741) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie, w załączniku do uchwały dodaje się § 43a w brzmieniu: 

„§ 43a. 1. W roku akademickim 2019/2020, w przypadku studiów kończących się  

w semestrze letnim, praca dyplomowa powinna być złożona do końca sierpnia  

2020 roku.  

2. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został dotrzymany przez 

studenta z przyczyn od niego niezależnych, to może on ubiegać się o przedłużenie 

terminu złożenia pracy dyplomowej, jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc od terminu 

określonego w ust. 1. Decyzję podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii promotora. 

3. Terminy złożenia pracy dyplomowej, o których mowa w ust. 1 i 2 dotyczą 

studentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia realizujących 

kształcenie zgodnie z programem studiów, w którym przewidziano przygotowanie 

pracy dyplomowej.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 września 2020 roku. 
 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

           /-/prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

Radca prawny 

/-/K. Klapsa 


