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Rok 2021 (Uchwały Senatu 2020-2024)

Pliki do pobrania
Uchwała nr 19/VII/I/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19
stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zasad dokonywania oceny okresowej oraz kryteriów oceny
nauczycieli akademickich przeprowadzanej w 2021 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie pdf, 139.41 KB, 28.01.2021

Załącznik do uchwały nr 19/VII/I/2021 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 stycznia 2021 r. pdf,
237.53 KB, 28.01.2021

Załącznik do projektu zarządzenia w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej n-li pdf, 189.3 KB,
28.01.2021

Uchwała nr 20/VII/I/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19
stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uczelni w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pdf, 138.13 KB, 28.01.2021

Załącznik do uchwały nr 20/VII/I/2021 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 stycznia 2021 r. - roczne
sprawozdanie z działalności Rady Uczelni pdf, 215.57 KB, 28.01.2021

Uchwala nr 21/VII/I/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19
stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie na kadencję 2021-2024 pdf, 140.66 KB, 28.01.2021

Uchwała nr 22/VII/I/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19
stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Uczelni w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2021-2024 pdf, 143.67 KB, 28.01.2021

Uchwała nr 23/VII/II/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 lutego
2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej pdf,
140.26 KB, 04.03.2021

Uchwała nr 24/VII/II/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 lutego
2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kształcenia ustawicznego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie pdf, 141.22 KB, 04.03.2021

załącznik do uchwały nr 24/VII/II/2021 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu kształcenia ustawicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie pdf, 228.58 KB, 04.03.2021

Uchwała nr 25/VII/II/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 lutego
2021 r. w sprawie przyjęcia do wdrożenia programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo w
ramach realizacji projektu pn. "Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla
kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie" pdf, 144.63 KB,
04.03.2021

Uchwała nr 26/VII/II/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 lutego
2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia posiedzeń Senatu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie i komisji senackich oraz przeprowadzania głosowań przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej pdf, 140.31 KB, 04.03.2021

Uchwała nr 27/VII/III/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23
marca 2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na
kształcenie specjalistyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej
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przeprowadzania na rok akademicki 2021/2022 pdf, 197.31 KB, 29.03.2021

Uchwała nr 28/VII/III/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23
marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie pdf, 168.92 KB, 29.03.2021

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/2020Senatu 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" pdf, 190.18 KB, 29.03.2021

Uchwała nr 30/VII/IV/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20
kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie pdf, 142.62 KB, 27.04.2021

Uchwała nr 31/VII/IV/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20
kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zasad i trybu dokonywania oraz kryteriów oceny
okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich i rodzajów stanowisk w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pdf, 140.6 KB, 27.04.2021

Załącznik do uchwały nr 31/VII/IV/2021 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 20 kwietnia 2021 r. pdf,
152.56 KB, 27.04.2021

załącznik do proj. zarządzenia pdf, 117.55 KB, 27.04.2021

Uchwała nr 32/VII/IV/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20
kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pdf, 188.85 KB, 27.04.2021

Uchwała nr 33/VII/IV/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20
kwietnia 2021 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2021/2022 pdf, 170.28 KB, 27.04.2021

Uchwała nr 34/VII/IV/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20
kwietnia 2021 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2021/2022 pdf, 151.55 KB,
27.04.2021

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 pdf, 149.07 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 227.64 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 202.64 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 3 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 229.56 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 4 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 244.06 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 5 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 240.78 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 6 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 243.22 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 7 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 231.46 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 8 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 252.5 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 9 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 260.35 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 10 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 249.44 KB, 27.04.2021

Załącznik nr 11 do uchwały nr 35/VII/IV/2021 pdf, 255.2 KB, 27.04.2021
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https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41655/FiRzaldouchwnr42-2021-programstudiow20212024.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41655/FiRzaldouchwnr42-2021-programstudiow20212024.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41656/FiR20212024zalacznikidoprogramustudiow.xlsx
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41656/FiR20212024zalacznikidoprogramustudiow.xlsx
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41657/uchwnr43-2021wsustaleniaprogramustudiow2stgospodarkaiadminpubliczna-2021-2023.pdf
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https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41658/GAPzaldouchwnr43-2021-programstudiow20212023.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41658/GAPzaldouchwnr43-2021-programstudiow20212023.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41659/GAP20212023zalacznikidoprogramustudiow.xls
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41659/GAP20212023zalacznikidoprogramustudiow.xls
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41660/uchwnr44-2021wsustaleniaprogramustudiow1stinformatyka2021-2024.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41660/uchwnr44-2021wsustaleniaprogramustudiow1stinformatyka2021-2024.pdf
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https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41660/uchwnr44-2021wsustaleniaprogramustudiow1stinformatyka2021-2024.pdf
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https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41662/INF20212024zalacznikidoprogramustudiow.xls
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41663/uchwnr45-2021wsustaleniaprogramustudiow1stjezykiobcewmwediachibiznesie2021-2024.pdf


2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia "języki obce
w mediach i biznesie" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024 pdf,
141.34 KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 45/VII/V/2021 - program studiów pdf, 350.59 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xls, 700 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 46/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia "języki obce w
mediach i biznesie" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2023 pdf,
141.42 KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 46/VII/V/2021 - program studiów pdf, 371.28 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xls, 692 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 47/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
"kosmetologia" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024 pdf,
421.06 KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 47/VII/V/2021 - program studiów pdf, 421.06 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xlsx, 65.53 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 48/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia "logistyka"
o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024 pdf, 140.78 KB,
07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 48/VII/V/2021 - program studiów pdf, 281.19 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xls, 450.5 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 49/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia "mechanika
i budowa maszyn" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2025 pdf,
141.79 KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 49/VII/V/2021 - program studiów pdf, 314.54 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xls, 380 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 50/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
"pedagogika" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024 pdf, 140.8
KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 50/VII/V/2021 - program studiów pdf, 269.83 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xls, 216.5 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 51/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
"pielęgniarstwo" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024 pdf,
141.08 KB, 11.07.2022

Załącznik do uchwały nr 51/VII/V/2021 - program studiów pdf, 678.26 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xlsx, 102.4 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 52/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
"resocjalizacja" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024 pdf,
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https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41671/KOS20212024zalacznikidoprogramustudiow.xlsx
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https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41673/LOGzaldouchwnr48-2021-programstudiow20212024.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41673/LOGzaldouchwnr48-2021-programstudiow20212024.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41674/LOG20212024zalacznikidoprogramustudiow.xls
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41674/LOG20212024zalacznikidoprogramustudiow.xls
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41675/uchwnr49-2021wsustaleniaprogramustudiow1stmechanikaibudowamaszyn2021-2025.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/download/106/41675/uchwnr49-2021wsustaleniaprogramustudiow1stmechanikaibudowamaszyn2021-2025.pdf
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140.84 KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 52/VII/V/2021 - program studiów pdf, 309.55 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xlsx, 131.42 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 53/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
"wychowanie fizyczne" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024
pdf, 140.88 KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 53/VII/V/2021 - program studiów pdf, 324.84 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xlsx, 111.35 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 54/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia "zarządzanie i
inżynieria produkcji" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2023 pdf,
141.08 KB, 07.06.2021

Załącznik do uchwały nr 54/VII/V/2021 - program studiów pdf, 290.4 KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xls, 236.5 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 55/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia "zdrowie
publiczne" o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2023 pdf, 286.46
KB, 07.06.2021

Załącznik do programu studiów xlsx, 104.28 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 56/VII/V/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie powołania rad programowych dla kierunków studiów pdf, 147.51 KB, 07.06.2021

Uchwała nr 57/VII/VI/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15
czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej przeprowadzenia na rok akademicki 2022/2023 pdf, 427.93
KB, 22.06.2021

Uchwała nr 58/VII/VI/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15
czerwca 2021 r. w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pdf,
140.16 KB, 22.06.2021

Uchwała nr 59/VII/VI/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15
czerwca 2021 r. w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie pdf, 136.89 KB, 22.06.2021

Uchwała nr 60/VII/VI/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15
czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie pdf, 146.09 KB, 29.06.2021

zał. do uchw. nr 60-2021 - załącznik nr 4 do statutu pdf, 97.86 KB, 22.06.2021

Uchwała nr 61/VII/IX/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14
września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia
"biznes międzynarodowy" o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie dla cyklu kształcenia 2021-2024 pdf, 141.81 KB, 20.09.2021

Załącznik do uchwały nr 61/VII/IX/2021 - program studiów pdf, 262.02 KB, 20.09.2021

Załącznik do programu studiów xlsx, 164.14 KB, 20.09.2021

Uchwała nr 62/VII/X/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12
października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie nazwy Państwowej Wyższej Szkoły
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