
UCHWAŁA NR 18/VII/XII/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych drugiego stopnia dla rekrutacji zimowej na semestr letni na rok 

akademicki 2020/2021 w PWSZ w Koninie 

 

Na podstawie § 9 ust. 2 i § 18 ust.4 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 

16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r.) w związku z § 8 

ust. 1 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 (ze 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. Określa się liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych drugiego stopnia dla rekrutacji zimowej na semestr letni na rok akademicki 

2020/2021, zgodnie z poniższą tabelą:  

 

Lp. Nazwa kierunku studiów Poziom studiów 
Liczba 

miejsc SS 

Liczba 

miejsc SN 

1.  Filologia studia II stopnia 25 - 

2.  Gospodarka i administracja publiczna studia II stopnia 25 25 

3.  Języki obce w mediach i biznesie studia II stopnia 25 25 

4.  Zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia 25 25 

5.  Zdrowie publiczne studia II stopnia 25 25 

Ogółem 125 100 

SS – studia stacjonarne; SN – studia niestacjonarne. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                    

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                    /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 

 


