
            

UCHWAŁA NR 35/VII/IV/2021 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2021/2022 

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 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz 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 (z późn. 

zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

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

2021/2022: 

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

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

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

do uchwały; 

4) „Controlling w przedsiębiorstwie” – załącznik nr 4 do uchwały; 

5) „Doradztwo personalne i zawodowe z elementami coachingu” – załącznik nr 5 

do uchwały; 

6) „Edukacja alternatywna z elementami planu daltońskiego” – załącznik nr 6 do uchwały; 

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

8) „Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim (CLIL)” – załącznik nr 8 do uchwały; 

9) „Komunikacja artystyczna” – załącznik nr 9 do uchwały; 

10) „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw” – załącznik nr 10 do uchwały; 

11)  „Oszczędne wytwarzanie (Lean Manufacturing)” – załącznik nr 11 do uchwały; 

12)  „Metody analizy danych w administracji i biznesie” – załącznik nr 12 do uchwały; 

13)  „Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym” – załącznik nr 13 do uchwały;  

14)  „Poradnictwo dietetyczne” – załącznik nr 14 do uchwały; 

15)  „Profilaktyka i poradnictwo w kosmetologii” – załącznik nr 15 do uchwały; 

16)  „Rachunkowość i podatki” – załącznik nr 16 do uchwały; 

17) „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – załącznik nr 17 do uchwały; 

18)  „Zarządzanie kadrami i prawo pracy” – załącznik nr 18 do uchwały; 

19)  „Zarządzanie w ochronie zdrowia” – załącznik nr 19 do uchwały; 

20)  „Zarządzanie projektami” – załącznik nr 20 do uchwały. 

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

2021 r.         

 Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                    /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 


