
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
https://ans.konin.bip-e.pl/kon/uchwaly/uchwaly-senatu/12980,Rok-2020-Uchwaly-Senatu-2015-2020.html
2023-05-18, 04:10

Rok 2020 (Uchwały Senatu 2015-2020)

Pliki do pobrania
Uchwała nr 385/VI/I/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21
stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie pdf, 34.28 KB, 25.01.2020

Uchwała nr 386/VI/I/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21
stycznia 2020 r. w sprawie sposobu honorowania pracowników i osób zasłużonych dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pdf, 268.09 KB, 25.01.2020

Uchwała nr 387/VI/I/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29
stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów
pierwszego stopnia „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie pdf, 156.25 KB, 30.01.2020

Uchwała nr 388/VI/II/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25
lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia Profesora Wojciecha Poznaniaka Sali Panoramicznej w
Centrum Wykładowo-Dydaktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pdf,
142.05 KB, 02.03.2020

Uchwała nr 389/VI/III/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 marca
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego
stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie pdf, 148.37 KB, 16.03.2020

Załącznik do Uchwały nr 389/VI/III/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 3 marca 2020 r. – Program
studiów na kierunku „wychowanie fizyczne” pdf, 620.51 KB, 16.03.2020

Załączniki do Programu studiów – Plany studiów xlsx, 78 KB, 16.03.2020

Uchwała nr 390/VI/III/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 11
marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów
pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie pdf, 146.03 KB, 16.03.2020

Załącznik do Uchwały nr 390/VI/III/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 11 marca 2020 r. – Program
studiów na kierunku „wychowanie fizyczne” pdf, 610.02 KB, 16.03.2020

Załączniki do Programu studiów – Plany studiów xlsx, 72.4 KB, 16.03.2020

Uchwała nr 391/VI/III/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1
kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie pdf, 145.77 KB, 01.04.2020

Uchwała nr 392/VI/III/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1
kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do
wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych
oświadczeń od kandydatów pdf, 147.39 KB, 01.04.2020

Uchwała nr 393/VI/IV/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad opracowywania programów studiów pdf,
292.02 KB, 06.05.2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 393/VI/IV/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 kwietnia 2020 r. –
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Wymagana dokumentacja programu studiów dla określonego kierunku, poziomu i profilu oraz formy
studiów pdf, 113.72 KB, 06.05.2020

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 393/VI/IV/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 kwietnia 2020 r. –
Warunki, jakie powinien spełniać program studiów dla określonego kierunku, poziomu i profilu oraz
formy studiów pdf, 230.54 KB, 06.05.2020

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 393/VI/IV/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 kwietnia 2020 r. –
Kryteria i narzędzia zalecane w procesie oceny i doskonalenia programu studiów dla określonego
kierunku, poziomu i profilu oraz formy studiów pdf, 220.48 KB, 06.05.2020

Uchwała nr 394/VI/IV/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2020/2021 pdf, 188.46 KB, 06.05.2020

Uchwała nr 395/VI/IV/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2020/2021 pdf, 292.28 KB,
06.05.2020

Uchwała nr 396/VI/V/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 maja
2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie pdf, 170.63 KB, 14.05.2020

Uchwała nr 397/VI/V/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 maja
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie pdf, 167.33 KB, 14.05.2020

Uchwała nr 398/VI/V/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 maja
2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uczelni pdf, 155.17 KB,
14.05.2020

Uchwała nr 399/VI/V/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 maja
2020 r. w sprawie zaopiniowania wykazu zgłoszonych kandydatów na stanowisko rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pdf, 163.64 KB, 27.05.2020

Uchwała nr 400/VI/V/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 maja
2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
„automatyka i robotyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
pdf, 144.54 KB, 27.05.2020

Załącznik do Uchwały nr 400/VI/V/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja 2020 r. – Program
studiów dla kierunku „automatyka i robotyka” pdf, 315.23 KB, 27.05.2020

Załączniki do Programu studiów dla kierunku „automatyka i robotyka” – Matryca efektów uczenia
się i plany studiów xls, 275.5 KB, 27.05.2020

Uchwała nr 401/VI/V/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 maja
2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
„bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie pdf, 144.63 KB, 27.05.2020

Załącznik do Uchwały nr 401/VI/V/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja 2020 r. – Program
studiów dla kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” pdf, 294.43 KB, 27.05.2020

Załączniki do Programu studiów dla kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” – Matryca
efektów uczenia się i plany studiów xls, 165 KB, 27.05.2020

Uchwała nr 402/VI/V/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 maja
2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
„bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie pdf, 144.66 KB, 27.05.2020

Załącznik do Uchwały nr 402/VI/V/2020 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja 2020 r. – Program
studiów dla kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” pdf, 278.03 KB, 27.05.2020
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