
      

UCHWAŁA Nr 16/VII/XII/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

W KONINIE 

 

z dnia 15 grudnia 2020 r.  

 

zmieniająca uchwałę 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 2021/2022 

Na podstawie art. 70 ust. 1-5 i art. 72  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.) oraz § 18 ust 4 statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

325/VI/IV/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r., 

z późn. zm) i uchwały nr 11/VII/X/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie prowadzenia posiedzeń Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie i komisji senackich oraz przeprowadzania głosowań przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 423/VI/VI/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 23 czerwca 2020 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 

2021/2022 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 14 w ust. 1 w pkt. 3 wykreśla się kierunek „bezpieczeństwo i systemy ochrony”; 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza 

medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku: 

bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz wychowanie 

fizyczne;”; 

2) w załączniku nr 1 do uchwały, w tabeli, w części I. Zasady rekrutacji na studia 

pierwszego stopnia. Profil kształcenia – praktyczny: 

a) uchyla się poz. 1 przypisaną kierunkowi „Bezpieczeństwo i systemy ochrony”;  

b) po poz. 13 dodaje się poz. 13a w brzmieniu:  

 

Poziom 

studiów 
Forma studiów Kierunek 

Przedmioty objęte punktacją w postępowaniu 

kwalifikacyjnym 

stara matura nowa matura 

Studia  

I stopnia 

Studia 

stacjonarne  

i niestacjonarne 

13a. Biznes 

międzynarodowy* 

1) język polski MU lub MP 

2) język obcy MU lub MP 

3) przedmiot wybrany o 

największej liczbie punktów 

MU lub MP 

1) język obcy PP lub PR 

2) matematyka PP lub PR 

3) przedmiot wybrany  

o największej liczbie 

punktów PP lub PR 

 
*) Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem nadania przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

uprawnienia do jego prowadzenia.   

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                   /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 

 


