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Rok 2017 (Uchwały Rady Wydziału Społeczno-
Technicznego 2017-2019)

Uchwała nr 1/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów "bezpieczeństwo i

systemy ochrony" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 2/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiow "gospodarka i

administracja publiczna" i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 3/2017 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie kierunku studiów

"budownictwo" prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Społeczno-Techniczny

Uchwała nr 4/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie kandydatów na kierowników jednostek

organizacyjnych Wydziału Społeczno-Techniocznego

Uchwała nr 5/2017 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla

studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w formie

stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) licencjata

oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” do obszarów

kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych

Uchwała nr 6/2017 | załącznik | załącznik | w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla

studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym w formie

stacjonarnej i niestacjonarnej, kończących się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra

oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „gospodarka i administracja publiczna” do obszarów

kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych

Uchwała nr 7/2017 w sprawie funkcjonowania zajęć fakultatywnych dla studentów zagranicznych na Wydziale

Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 8/2017 | załącznik | w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku

„zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu

kształcenia 2017-2019

Uchwała nr 9/2017 | załącznik | w sprawie przyjęcia planów studiów dla studiów drugiego stopnia na kierunku

„zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla cyklu kształcenia

2017-2019

Uchwała nr 10/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Rady Wydziału Społeczno-Technicznego

Uchwała nr 11/2017 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie

Uchwała nr 12/2017 w sprawie wyboru przez Radę Wydziału spośród nauczycieli Wydziału Społeczno-

Technicznego członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w PWSZ w Koninie

Uchwała nr 13/2017 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/UCHWA%C5%81A%20Nr%201%20%20ws_%20opini%20o%20utworzeniu%20nowego%20_kierunku_BiSO.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/UCHWA%C5%81A%20Nr%202%20%20ws_%20utworzenia_nowego_kierunku_GiAP.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/UCHWA%C5%81A%20nr%203%20ws_%20likwidacji%20kierunku_budownictwo.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/UCHWA%C5%81A%20Nr%204%20ws_%20zaopiniowania%20wniosk%C3%B3w%20na%20kierownik%C3%B3w%20jednostek%20wydzia%C5%82owych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20Nr%205%20Rady%20Wydzialu%20-%20program%20BiSO%20-%20projekt%2017_08_2017%20zm%20KK.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/BiSO_plan_studi%C3%B3w_SS.xls
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/BiSO_plan_studi%C3%B3w_SN.xls
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20Nr%206%20Rady%20Wydzialu%20-%20program%20mgr%20GiAP.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/plan_SS_GiAP.xls
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/plan_SN_GiAP.xls
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%207%20%20ws%20%20fakultet%C3%B3w%20dla%20student%C3%B3w%20zagranicznych%20(2).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%208%20ws%20planu%20studi%C3%B3w%20ZiP.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/ZIP_plan_studi%C3%B3w_2017_2019.xls
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%209%20ws%20planu%20studi%C3%B3w%20ZP.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zdrowie_publiczne_plan_studiow_2017_2019.xls
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2010%20ws_%20uchwalenia%20Regulaminu%20obrad%20Rady%20Wydzia%C5%82u%20Spo%C5%82eczno-Technicznego.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2011%20ws_%20powo%C5%82ania%20sta%C5%82ych%20komisji%20wydzialu.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2012%20ws_%20wyboru%20czlonkow%20do%20komisji%20dyscyplinarnej.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/UCHWA%C5%81A%20Nr%2013%20wkizojk.pdf


jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 14/2017 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Technicznego

przedstawiciela do Rady Bibliotecznej\

Uchwała nr 15/2017 | załącznik | w sprawie zaopiniowania raportu oceny jakości kształcenia na Wydziale

Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie za rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych

przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 17/2017 | załącznik | w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu

praktycznym „zdrowie publiczne” na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 18/2017 | załącznik | w sprawie zaopiniowania uruchomienia kierunku studiów o profilu

praktycznym „zarządzanie i inżynieria produkcji” na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim

2017/2018

Uchwała nr 19/2017 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów zagranicznych w ramach

modułu zajęć wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony

rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”

Uchwała nr 20/2017 w sprawie zajęć dodatkowych realizowanych przez studentów w ramach modułu zajęć

wypracowanych programowo w trakcie projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i

produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”

Uchwała nr 21/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o prowadzenie w roku akademickim 2017/2018

wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego

Uchwała nr 22/2017 w sprawie w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i

egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w kontekście procedury antyplagiatowej

Uchwała nr 23/2017 | załącznik | zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Strategia Rozwoju

Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie na lata 2012-2020”

Uchwała nr 24/2017 w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie w zakresie

zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 25/2017 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale

Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie

Uchwała nr 26/2017 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „logistyka"
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http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2014%20ws_%20przedstawiciela%20do%20Rady%20Bibliotecznej(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2015%20ws_%20zaopiniowania%20raportu%20oceny%20jakosci%20ksztalcenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2015%202016-17%20WSE%20Raport%20Oceny%20Jako%C5%9Bci%20Kszta%C5%82cenia.pdf
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http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2017%20ws_%20uruchomienia%20kierunku%20ZP.pdf
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http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2018%20ws_%20uruchomienia%20kierunku%20ZiIP_zalacznik.xlsx
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2019%20w%20sprawie%20zaje%C4%87%20dodatkowych%20dla%20student%C3%B3w%20ERASMUSA%20SUSTMAN.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2020%20w%20sprawie%20zaje%C4%87%20dodatkowych%20SUSTMAN.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2021%20ws_%20zaopiniowania%20prowadzenia%20wykladow%20przez%20magistrow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2022%20%20ws%20terminow%20skladania%20prac%20dyplomowych%202017_2018.pdf
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http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwala%20nr%2024%20ws%20%20zadan%20WST%20w%20zakresie%20zapewnienia%20jakosci%20ksztalcenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwa%C5%82a%20nr%2025%20ws%20rad%20programowych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Uchwa%C5%82a%20nr%2026%20ws_%20raportu%20samooceny_logistyka.pdf
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