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UCHWAŁA Nr 29/VII/III//2021 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

W KONINIE 

 

z dnia 26 marca 2021 r.  

 

w przedmiocie uzupełnienia 

uchwały nr 13/VII/XI/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 

24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i określenia efektów uczenia się 

dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 

kierunku Biznes międzynarodowy w zakresie określenia pozycji „inne dyscypliny”  

w kategorii „uzupełniających dyscyplin naukowych” („pozostałych dyscyplin nauki”) 

 

Na podstawie art. 54 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 ze zm.) w związku z § 3-6 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 

poz.1861 ze zm.), mając na względzie pismo Ministra Edukacji i Nauki o znaku: DSW-

WNP.8014.7.2021.1.EŚ, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Senat wprowadza zmianę w § 2 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 (w „Tabeli 1. Metryka studiów pierwszego 

stopnia na kierunku Biznes międzynarodowy”) w uchwale nr 13/VII/XI/2020 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia programu studiów i określenia efektów uczenia się dla stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na  kierunku Biznes 

międzynarodowy poprzez uzupełnienie (określenie) pozycji „inne dyscypliny” w kategorii 

„uzupełniających dyscyplin naukowych” („pozostałych dyscyplin nauki”): „filozofia (1,7%), 

nauki o kulturze i religii (1,7%), geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

(3,3%), nauki o komunikacji społecznej i mediach (3,3%)”. Po wskazanej korekcie § 2 

przywołanej uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

1. Dla programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Biznes międzynarodowy, o którym mowa w § 1 przyjmuje 

się następujące wyróżniki: 

1) nazwę jednostki prowadzącej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; 

2) nazwę kierunku studiów: Biznes międzynarodowy; 

3) poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; 

4) profil kształcenia: praktyczny; 

5) przyporządkowanie do wiodącej dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse (55%); 

6) przyporządkowanie do uzupełniających dyscyplin naukowych:  

a) nauki o zarządzaniu i jakości (20%),  

b) nauki prawne (15%),  

c) inne dyscypliny (10%): filozofia (1,7%), nauki o kulturze i religii (1,7%), geografia społeczno-ekonomiczna 

i gospodarka przestrzenna (3,3%), nauki o komunikacji społecznej i mediach (3,3%); 

7) formę studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne; 
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8) liczbę semestrów: 6; 

9) liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów - 180 

punktów ECTS dla formy stacjonarnej oraz niestacjonarnej; 

10) uzyskiwany tytuł: licencjat. 

2. Szczegółowa metryka kierunku studiów przedstawia się następująco: 

Tabela 1. Metryka studiów pierwszego stopnia na kierunku Biznes międzynarodowy. 

Nazwa kierunku Biznes międzynarodowy 

Rodzaj studiów Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata (6 semestrów) 

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 

Profil kształcenia praktyczny 

Tytuł zawodowy licencjat 

Dyscyplina nauki dominująca  ekonomia i finanse – 55% (99 pkt ECTS) 

Pozostałe dyscypliny nauki  

nauki o zarządzaniu i jakości – 20% (36 pkt ECTS) 

nauki prawne – 15% (27 pkt ECTS) 

inne dyscypliny – 10% (18 pkt ECTS), w tym: 

- filozofia – 1,7% (3 pkt ECTS),  

- nauki o kulturze i religii – 1,7% (3 pkt ECTS), 

- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 3,3% (6 

pkt ECTS), 

- nauki o komunikacji społecznej i mediach – 3,3% (6 pkt ECTS). 

Opis efektów uczenia się w oparciu o: 

- uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia PRK 

- charakterystyki pierwszego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji. 

Ogólna liczba godzin w cyklu kształcenia 

Studia stacjonarne: 

2325 godzin kontaktowych 

(4620 z pracą własną studenta) 

Studia niestacjonarne: 

1208 godzin kontaktowych 

(4553 z pracą własną studenta) 

Łączna liczba pkt ECTS, jaką student 

musi uzyskać w ramach zajęć 

kontaktowych 

Studia stacjonarne:  

101 pkt ECTS 

Studia niestacjonarne:  

52 pkt ECTS 

Wymiar praktyki zawodowej 6 miesięcy – 24 pkt ECTS 

Ogólna liczba pkt. ECTS 180 

Przewidywana (planowana) liczba 

studentów wnioskowanego kierunku 

(dla całego cyklu kształcenia) 

Studia stacjonarne:  

25 I rok 

25 II rok 

25 III rok 

(razem 75 osób) 

Studia niestacjonarne:  

15 I rok 

15 II rok 

15 III rok 

(razem 45 osób) 

SUMA: 120 osób dla całego cyklu kształcenia 

Podstawa prawna oraz inne unormowania uwzględnione przy projektowaniu procesu kształcenia 

− ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.); 

− ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2153 ze zm.); 

− rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 

pierwszego stopnia efektów uczenia się na poziomach – poziomy 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018, 

poz. 2218); 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk pierwszego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 

(Dz.U. 2016, poz. 537); 

− rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018, poz. 1818); 

− rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  

(Dz.U. 2018, poz. 1861 ze zm.); 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. 2018, poz. 227); 

− Zalecenie Rady 2017/C 189/03 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się 

przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 

ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.U.UE.C.2017.189.15)”. 
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§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nr 13/VII/XI/2020 Państwowej Senatu Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów 

i określenia efektów uczenia się dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunku Biznes międzynarodowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                     /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 

 

 


