
     

UCHWAŁA NR 425/VI/VI/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2020/2021 

 

Na podstawie oraz art. 28 ust. 1 pkt 11 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.)  

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące programy studiów podyplomowych na rok akademicki 

2020/2021: 

1) „Administracja samorządowa” – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) „Alternatywne formy sportu i rekreacji” – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) „Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii” – stanowiący załącznik 

nr 3 do uchwały; 

4) „Controlling i rachunkowość zarządcza” – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 

5) „Doradztwo zawodowe i edukacyjne” – stanowiący załącznik nr 5 do uchwały; 

6) „Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii” – stanowiący załącznik nr 6 do 

uchwały; 

7) „Inspektor ochrony danych” – stanowiący załącznik nr 7 do uchwały; 

8) „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – stanowiący załącznik 

nr 8 do uchwały; 

9) „Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim (CLIL)” – stanowiący załącznik nr 9 

do uchwały; 

10) „Metody analizy danych w administracji i biznesie” –  stanowiący załącznik nr 10 do 

uchwały; 

11)  „Nowoczesne metody modelowania sylwetki” – stanowiący załącznik nr 11 do 

uchwały; 

12)  „Oszczędne wytwarzanie (Lean Manufacturing)” – stanowiący załącznik nr 12 do 

uchwały; 

13)  „Poradnictwo dietetyczne w sporcie” – stanowiący załącznik nr 13 do uchwały;  

14)  „Rachunkowość budżetowa” – stanowiący załącznik nr 14 do uchwały; 

15)  „Rachunkowość i podatki” – stanowiący załącznik nr 15 do uchwały; 

16)  „Transport, spedycja, logistyka” – stanowiący załącznik nr 16 do uchwały; 

17)  „Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej” – stanowiący załącznik nr 17 do 

uchwały; 



18)  „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – stanowiący załącznik nr 18 do 

uchwały; 

19)  „Zarządzanie kadrami i prawo pracy” – stanowiący załącznik nr 19 do uchwały; 

20)  „Zarządzanie w ochronie zdrowia” – stanowiący załącznik nr 20 do uchwały. 

 

§ 2. Do słuchaczy (uczestników), którzy rozpoczęli studia podyplomowe przed dniem 

wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe w sprawie programów kształcenia 

dla studiów podyplomowych.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 

2020 r. 

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

           /-/prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa 


