
ZARZĄDZENIE NR 47/2013 
REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 9 lipca 2013 r. 
 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie umów o warunkach odpłatności                                        
za studia lub usługi edukacyjne 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 160 ust. 3 ustawy  z dnia                               
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544                       
oraz z 2013 r. poz. 675)  zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1.  W zarządzeniu Nr 53/2012 Rektora PWSZ w Koninie wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w załączniku nr 1: 
    a) w § 5 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
        „1) w semestrze zimowym każdego roku akademickiego: 
              a) I rata - do 20 września, z tym że student przyjęty na pierwszy rok                           

studiów – do 10 października; 
b)  II rata - do 20 października, 
c) III rata - do 20 listopada,  
d) IV rata - do 20 grudnia;”,  

 
   b) w § 14 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
        „3a) wyrażam zgodę na sprawdzanie treści złożonej przeze mnie pracy dyplomowej    

przy pomocy systemu antyplagiatowego, stosowanego w Uczelni;”; 
 
2) w  załączniku nr 2: 
    a) w § 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
    „1) w semestrze zimowym każdego roku akademickiego: 

a) I rata - do 20 września, z tym że student przyjęty na pierwszy rok   
                  studiów – do 10 października; 
b)  II rata - do 20 października, 
c) III rata - do 20 listopada,  
d) IV rata - do 20 grudnia;”,  

 
    b) w § 13 po pkt. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
       „3a) wyrażam zgodę na sprawdzanie treści złożonej przeze mnie pracy dyplomowej                    

przy pomocy systemu antyplagiatowego, stosowanego w Uczelni;”; 
 
3) w  załączniku nr 3 w pkt IV otrzymuje brzmienie: 
„  IV. OŚWIADCZENIA:  
    1. Student nie wnosi uwag do aneksu. 
    2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
strony.”. 

 



 
§ 2. Umowy lub aneksy do umów zawierane zgodnie z brzmieniem nadanym 

niniejszym zarządzeniem obowiązują od roku akademickiego 2013/2014.   
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi oraz Prorektorowi ds. 

Kształcenia PWSZ w Koninie. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 
 

REKTOR 
          /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
RADCA PRAWNY 
/-/Alicja Łukowska 

 
 
 
 
 


