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V. STUDIA PODYPLOMOWE   

 

W roku akademickim 2019/2020 na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego urucho-

miono 4 kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych:  

1) administracja samorządowa ‒ edycja VIII,  

2) rachunkowość i podatki ‒ edycja I,  

3) zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ edycja XIV,  

4) zarządzanie kadrami i prawo pracy ‒ edycja X.  

 

We wszystkich edycjach studiów podyplomowych realizowanych przez PWSZ w Koninie w roku 

akademickim 2019/2020 uczestniczyło łącznie 61 osób, co oznacza spadek ich liczby o około 17%  

w porównaniu z rokiem poprzednim. W ofercie studiów podyplomowych znalazło się wiele no-

wych kierunków, jednak z nowości udało się uruchomić tylko kierunek – rachunkowość i podatki.  

Wszystkim przyjętym uczestnikom zostały wystawione karty okresowych osiągnięć na semestr I 

oraz II, protokoły egzaminacyjne oraz – na prośbę – zaświadczenia. Dla każdej edycji został przygo-

towany dziennik zajęć, w którym odnotowano frekwencję słuchaczy oraz zrealizowane zajęcia. 

 

Z uwagi na zaistniałą na początku marca 2020 r. sytuacją epidemiczną w kraju i rozprzestrzenianiem 

się wirusa COVID-19 zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w uczelni, 

w tym na studiach podyplomowych. Natomiast od maja realizowane były zajęcia na wszystkich 

studiach podyplomowych synchronicznie i asynchronicznie.  
 

Zakończenie studiów, na których zorganizowane będą egzaminy końcowe, jest zaplanowane na 27 

czerwca 2020 r. oraz 4 lipca 2020 r. (informacja wg stanu na dzień 17 czerwca 2020 r.). 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe w PWSZ w Koninie – lata 2018/2019 i 2019/2020 

Kierunek 
Rok akademicki 

2018/2019 2019/2020 

administracja samorządowa 13 21 

rachunkowość i podatki 14 11 

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 22 11 

zarządzanie kadrami i prawo pracy 24 18 

razem  73 61 

 

Do 4 lipca 2020 r. planowane jest zakończenie wszystkich kierunków studiów podyplomowych 

(informacja wg stanu na 17 czerwca 2020 r.):  

1) administracja samorządowa – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom, 

wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Urząd Miejski w Koninie, otrzyma 21 uczestni-

ków; 

2) rachunkowość i podatki – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzyma  

18 uczestników; 

3) zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – świadectwo ukończenia studiów podyplomo-

wych otrzyma 11 uczestników; zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 

r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy osoby te uzyskają kwalifikacje pracownika 

BHP; 

4) zarządzanie kadrami i prawo pracy – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzyma 

11 uczestników. 

 

Oferta studiów podyplomowych znajduje się na stronie www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe. 

Studia dostępne są dla osób indywidualnych oraz firm. 

 

W czerwcu 2017 r. uczelnia została zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) nadzoro-

wanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z Warszawy. W ramach tego 

projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły otrzymać refundację kosztów poniesionych 
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na studia podyplomowe. Wysokość refundacji może sięgnąć nawet do wysokości 80%. W roku 

2019/2020 z uwagi na brak środków, żadnemu z kandydatów nie udało się uzyskać dofinansowa-

nia. 

 

 

 

 

 


