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Rok 2019

zarządzenie nr 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Regulaminu zatrudniania
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Biura ds.
Informatyzacji

zarządzenie nr 3/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzeczników
Dyscyplinarnych do Spraw Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 4/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom
zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim
2018/2019

zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 6/2019 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 7/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania
samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie

zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa
załączniki: 1 (załączniki do załącznika nr 1), 2

zarządzenie nr 9/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 10/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 11/2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania
rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 12/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla
pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 13/2019 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%201-2019%20-%20zmieniajace%20zarz_%20nr%2027-2016%20ws_%20regul_%20zatrudn_%20pracownikow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%202-2019%20-%20ws_%20komisji%20konkurs_%20na%20kierownika%20Biura%20ds_%20Informatyzacji.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%203-2019%20-%20zmieniajace%20zarz_%20nr%2080-2015%20ws_%20powol_%20rzeczn_%20dyscypl_%20dla%20studentow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%204-2019%20-%20ws_%20zwrot%20kosztow%20podrozy%20program%20Erasmus.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%205-2019%20-%20ws_%20zmian%20w%20wykazie%20cz%C5%82onk%C3%B3w%20Senatu(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%206-2019%20-%20ws_%20regulaminu%20zamowien%20publ_%20do%2030%20tys_%20euro.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%207-2019%20-%20zm_%20zarz_%20nr%202-2018%20ws_%20samooceny%20systemu%20kontroli%20zarzadczej.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%208-2019_ws_ustalenia_wzoru_programu_studiow_i_sylabusa.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20nr%201%20do%20zarz_%20nr%208-2019%20wzor_%20programu_studiow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/wzor_programu_studiow_zalaczniki.xls
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20nr%202%20do%20zarz_%20nr%209-2019%20wzor_sylabusa.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%209%20-2019%20zmien_%20zarz_%20ws_%20powo%C5%82ania%20Odwo%C5%82awczej%20Kom_%20Dyscypl_%20dla%20Student%C3%B3w.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2010-2019%20-%20zmien_%20zarz_%20ws_%20powo%C5%82ania%20Komisji%20Dyscypl_%20dla%20Student%C3%B3w.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2011-2019%20-ws_terminow_rekrutacji_2019-2020.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2012-2019%20-%20ws_%20kursu%20i%20egzam_%20z%20jezyka%20obcego.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2013-2019%20-%20ws_%20regulaminu_ZFSS.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2014-2019%20-%20ws_%20zasad%20wynagradz_%20za%20opiek%C4%99%20nad%20stud_%20prakt_%20zawodowymi.pdf


praktykami zawodowymi w zakładach pracy na kierunkach dietetyka i fizjoterapia

zarządzenie nr 15/2019 w sprawie Instrukcji Korzystania z Kart Master w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załącznik - Instrukcja korzystania z Kart Master w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie
załączniki do Instrukcji: 1, 2, 3

zarządzenie nr 16/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu
praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera

zarządzenie nr 17/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu
praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata

zarządzenie nr 18/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących
w procesie realizacji studiów podyplomowych
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

zarządzenie nr 19/2019 w sprawie odwołania Rady Dyrektorów Szkół
Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie na kadencję 2015 - 2019

zarządzenie nr 20/2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy i kształcenia

zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu

zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 24/2019 w sprawie realizacji zadań obronnych oraz ochrony
informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 25/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia papierów
firmowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załącznik

zarządzenie nr 26/2019 w sprawie likwidacji Biura Współpracy z Zagranicą oraz
wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk
pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w
korespondencji
załącznik

zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2015-2019%20-%20ws_%20Instrukcji%20Korzystania%20z%20Kart%20Master.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2015-2019%20-%20Instrukcja%20Korzystania%20z%20Kart%20Master(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20nr%201%20do%20Instrukcji%20-%20protokol%20przekazania%20Karty%20Master.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20nr%202%20do%20Instrukcji%20-%20Oswiadczenie.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20nr%203%20do%20Instrukcji%20-%20REJESTR%20UDOSTEPNIANIA%20KARTY%20MASTER.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2016-2019%20-%20%20ws_%20utworzenia%20kierunku%20studi%C3%B3w%20automatyka%20i%20robotyka.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2017-2019%20-%20ws_utworzenia_kierunku_studiow_resocjalizacja.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2018-2019%20-%20ws_%20wzorow%20dok_-%20studia%20podyplomowe.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%201_program_studiow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%202_podanie_o_przyjecie_na_studia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%203_kwestionariusz_osobowy.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%204_ankieta_dla_kandydata.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%205_umowa_o_warunkach_odplatnosci.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%206a_karta_okresowych_osiagniec_str_1.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%206b_karta_okresowych_osiagniec_str_2.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%207_protokol_egzaminu_zaliczenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%208_protokol_egzaminu_koncowego.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%209_arkusz_oceny_pracy_podyplomowej.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%2010_ankieta_dla_uczestnika_absolwenta.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%2011_dziennik_zajec.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%2012_karta_kwalifikacji_doswiadczenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%2013_konspekt_zajec.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2019-2019%20-%20ws_%20odwolania%20Rady%20Dyrekt_%20Szk_%20Ponadpodstawowych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2020-2019%20-%20w%20spr_%20sposobu%20zapewnienia%20bezpiecznych%20i%20higienicznych%20warunkow%20pracy%20i%20ksztalcenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2021-2019%20-%20w%20spr_%20zasad%20udostepniania%20obiektow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2021-2019%20wzor%20umowy_najmu.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2022-2019%20-%20w%20spr_%20wyga%C5%9Bni%C4%99cia%20mandatu%20cz%C5%82onka%20Senatu.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2023-2019%20-%20ws_%20zmian%20w%20wykazie%20cz%C5%82onk%C3%B3w%20Senatu.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2024-2019%20-%20ws_%20realizacji%20zadan%20obronnych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2025-2019%20-%20zmien_%20zarz_%20ws_%20wprowadz_%20papier%C3%B3w%20firmowych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%2025-2019%20papier%20firmowy%20Przewodnicz%C4%85cy%20Rady%20Uczelni.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2026-2019%20-%20ws_%20likwid_%20Biura%20Wspolp_%20z%20Zagranic%C4%85.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20Schemat%20strukt_%20organizacy_%20III'2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2027-2019%20-%20ws_%20komisji%20konkursowej%20st_%20wykladowca.pdf


przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko starszego wykładowcy –
kierunek studiów: informatyka (2 etaty)

zarzadzenie nr 28/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz jednolitego rzeczowego
wykazu akt

zarządzenie nr 29/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 30/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 31/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 32/2019 w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok
akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załączniki: 1, 2, 3

zarządzenie nr 33/2019 w sprawie likwidacji Akademickiego Centrum Językowego w
PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 34/2019 w sprawie likwidacji Centrum Porad Żywieniowych i
Dietetycznych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 35/2019 w sprawie likwidacji Centrum Pracy Socjalnej i
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie

zarządzenie nr 36/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie
dokumentów związanych z odbywaniem studiów

zarządzenie nr 37/2019 w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez
cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 38/2019 w sprawie wykazu kierunków, w ramach których w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie może być przeprowadzana
procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 oraz
powołania koordynatorów pełniących rolę konsultantów na etapie przygotowania
przez kandydatów wniosków na tych kierunkach

zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko wykładowcy (2 etaty) i
lektora (4 etaty) – kierunek studiów: filologia angielska

zarządzenie nr 40/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta - kierunek
studiów: informatyka

zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie
studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium
socjalne zwiększone

zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2028-2019%20-%20zm_%20zarz_ws_%20instrukcji%20kancelaryjnej.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2029-2019%20-%20ws_%20czasu%20wolnego%20od%20zaj%C4%99%C4%87%20dydaktycznych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2030-2019%20-%20ws_%20czasu%20wolnego%20od%20zaj%C4%99%C4%87%20dydaktycznych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2031-2019%20-%20ws_%20zmian%20w%20wykazie%20cz%C5%82onk%C3%B3w%20Senatu.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2032-2019%20ws_%20dzialan%20zwia_%20z%20rekrutacja%202018_19.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_%20nr%201.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_%20nr%202.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_%20nr%203.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2033-2019%20-%20ws_%20likwidacji%20ACJ.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2034-2019%20-%20ws_%20likwidacji%20CP%C5%BBiD.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2035-2019%20-%20ws_%20likwidacji%20CPSiPPR.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2036-2019%20-%20ws_oplaty_za_dokumenty%20dot_studiow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2037-2019%20-%20ws_podejmowania_studiow_przez_cudzoziemcow.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2038-2019%20-ws_wykaz_kierunkow_efekty_uczenia_sie.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2039-2019%20-%20ws_%20komisji_konkurs_%20lektor%2C%20wyk%C5%82_%20filol_%20angielska.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2040-2019%20-%20ws_%20komisji%20konkurs_%20adiunkt_Informatyka.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2041-2019%20-%20ws_%20wysoko%C5%9B%C4%87%20dochodu%20na%20osob%C4%99%20w%20rodzinie%202019%202020.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_42_2019-w%20spr_wynagradzania%20za%20post%C4%99powanie%20rekrutacyjne%20-%20Kopia.pdf


zarządzenie nr 43/2019 w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane
z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim
2019/2020 

zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
pobieranych od cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 46/2019 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z
miejsca w Domach Studenckich

zarządzenie nr 47/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek
organizacyjnych na Wydziale Filologicznym

zarządzenie nr 48/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek
organizacyjnych na Wydziale Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 49/2019 w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek
organizacyjnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 50/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Controlling
i rachunkowość zarządcza”
załącznik

zarządzenie nr 51/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo
zawodowe i edukacyjne”
załącznik

zarządzenie nr 52/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Metody
analizy danych w administracji i biznesie”
załącznik

zarządzenie nr 53/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Oszczędne
wytwarzanie (Lean Manufacturing)”
załącznik

zarządzenie nr 54/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Rachunkowość budżetowa”
załącznik

zarządzenie nr 55/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Rachunkowość i podatki”
załącznik

zarządzenie nr 56/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Zarządzanie w ochronie zdrowia”
załącznik

zarządzenie nr 57/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii”

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2043-2019%20-%20ws_%20op%C5%82at%20za%20studia%20niestacjonarne%202019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2044-2019%20-%20ws_%20op%C5%82at%20za%20us%C5%82ugi%20edukacyjne%202019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_45_2019_w_spr__oplat_za_uslugi_edukac__od_cudzoziemcow%20-%20Kopia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2046-2019%20-%20ws_%20ustalenia%20wysoko%C5%9Bci%20odp%C5%82atno%C5%9Bci%20za%20korzystanie%20z%20miejsca%20w%20DS.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2047-2019%20-%20ws_%20likwidacji%20jednostek%20organizacyjnych%20na%20Wydziale%20Filologicznym.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2048-2019%20-%20ws_%20likwidacji%20jednostek%20organizacyjnych%20na%20Wydziale%20Spo%C5%82eczno-Technicznym.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2049-2019%20-%20ws_%20likwidacji%20jednostek%20organizacyjnych%20na%20Wydziale%20Kult_%20Fiz_%20i%20Ochr_%20Zdrowia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2050-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20%20Controlling%20i%20rachunk_%20zarzadcza.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2050-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2051-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20%20Doradztwo%20zawodowe%20i%20edukacyjne.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2051-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2052-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20%20Metody%20analizy%20danych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2052-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2053-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20%20Oszczedne%20wytwarzanie.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2053-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2054-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Rachunkowosc%20budzetowa.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2054-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2055-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Rachunkowosc%20i%20podatki.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2055-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2056-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Zarzadzanie%20w%20ochronie%20zdrowia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2056-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2057-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Budownictwo%20energooszczedne.pdf


załącznik

zarządzenie nr 58/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do
Spraw Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 59/2019 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do
zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

zarządzenie nr 60/2019 w sprawie warunków ubiegania się o zatrudnienie w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta,
asystenta

zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powołania opiekuna Samorządu Studentów
PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 62/2019 w sprawie powołania Komisji Odbioru

zarządzenie nr 63/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020
stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach
prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 64/2019 w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia stacjonarne na
rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 65/2019 w sprawie likwidacji Działu Dydaktyki oraz wprowadzenia
zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk
pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w
korespondencji
załącznik

zarządzenie nr 66/2019 w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2019/2020
niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach
prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o
świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 68/2019 w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie
załączniki do Regulaminu: 1-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

zarządzenie nr 69/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 70/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko lektora (3 etaty) –
kierunek studiów: filologia angielska

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2057-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2058-2019%20-%20zmien_%20zarz_%20ws_%20powo%C5%82ania%20Komisji%20ds_%20Wdra%C5%BC_%20Strategii.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2059-2019%20-%20ws_wymagan_kwalifik_na_stanowsiko_profesora_uczelni.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_60-2019_-_ws.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2061-2019%20-%20ws_%20powwo%C5%82ania%20opiekuna%20Samorz%C4%85du%20Student%C3%B3w.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2062-2019%20-%20ws_%20powolania%20Komisji%20Odbioru.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2063-2019%20-%20ws__nieuruchomienia_w_r__akad__2019-2020_stacjonarnych_studiow_I%20i%20II_stopnia_na_niektorych_kierunkach.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2064-2019%20-%20ws_ustalenia_dodatkowego_terminu_posiedzenia_WKR_w_procesie_rekrutacji_na_studia_SS_na_rok_akad_2019_2020.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2065-2019%20-%20ws_%20likwidacji%20Dzia%C5%82u%20Dydaktyki.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20Schemat%20strukt_%20organizacy_%20VIII'2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2066-2019%20-%20ws__nieuruchomienia_w_r__akad__2019-2020_niestacjonarnych_studiow_I%20i%20II_stopnia_na_niektorych_kierunkach.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zarz%C4%85dz_%20nr%2067%20%20terminy%20przyjmowania%20wniosk%C3%B3w%20o%20%C5%9Bwiadczenia%20dla%20student%C3%B3w%202019%202020(2).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zarz%C4%85dz_%20nr%2068%20%20w%20sprawie%20%20regulaminu%20%C5%9Bwiadcze%C5%84%20dla%20student%C3%B3w(3).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Regulamin%20%C5%9Bwiadcze%C5%84%20dla%20student%C3%B3w%20od%2001_10_2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%201%20Wniosek%20o%20przyznanie%20stypendium%20socjalnego%20(zawiera%20za%C5%82_%202%2C%202a%2C%203%2C%204%2C%205%2C%206%2C%207).xlsx
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%208%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20nieprowadzeniu%20wsp%C3%B3lnego%20gospodarstwa%20domowego%20z%20rodzicami(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%209%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20dochodzie%20utraconym(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2010%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20dochodzie%20uzyskanym(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2011%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20statusie%20osoby%20bezrobotnej(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2012%20Wz%C3%B3r%20wniosku%20do%20O%C5%9Brodka%20Pomocy%20Spo%C5%82ecznej(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2013%20O%C5%9Bwiadczenie%20studenta%20o%20%C5%BAr%C3%B3dle%20utrzymania%20rodziny(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2014%20Wniosek%20o%20ponowne%20przeliczenie%20dochodu(1).xlsx
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2015%20Wniosek%20o%20przyznanie%20stypendium%20dla%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych(1).xlsx
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2016%20Wniosek%20o%20przyznanie%20zapomogi(1).xlsx
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2017%20Wniosek%20o%20przyznanie%20stypendium%20rektora.xlsx
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2018%20Wniosek%20o%20przyznanie%20stypendium%20rektora%20-%20laureaci%20i%20finali%C5%9Bci%20olimpiad.xlsx
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Za%C5%82_%20nr%2019%20Wz%C3%B3r%20wezwania%20do%20uzupe%C5%82nienia%20brak%C3%B3w%20formalnych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2069-2019%20-%20w%20spr_%20ustalenia%20Regulaminu%20pracy%20PWSZ%20w%20Koninie(1).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2070-2019%20-%20ws_%20powolania%20komisji%20konkursowej%20-%20lektor%2C%20wykladowca%20FA.pdf


zarządzenie nr 71/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek
studiów: gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia (2 etaty)

zarządzenie nr 72/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko profesora– kierunek
studiów: „wychowanie fizyczne”

zarządzenie nr 73/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na stanowisko adiunkta i instruktora –
kierunek studiów: „kosmetologia” oraz „pielęgniarstwo”

zarządzenie nr 74/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Alternatywne formy sportu i rekreacji”
załącznik

zarządzenie nr 75/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii”
załącznik

zarządzenie nr 76/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Nowoczesne metody modelowania sylwetki”
załącznik

zarządzenie nr 77/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Poradnictwo dietetyczne w sporcie”
załącznik

zarządzenie nr 78/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej”
załącznik

zarządzenie nr 79/2019 w sprawie przyznawania, zwrotu kosztów podróży osobom
zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim
2019/2020

zarządzenie nr 80/2019 w sprawie ustalenia mnożnika dla realizowanych zajęć
dydaktycznych

zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia stawek honorariów wydawniczych

zarządzenie nr 82/2019 w sprawie regulaminu konkursu na najlepsze prace
dyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 83/2019 w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia
załącznik - Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
załączniki do WSZJK: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

zarządzenie nr 84/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów
prowadzonych w PWSZ w Koninie do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla
cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
załącznik

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2071-2019%20-%20ws_%20powolania%20komisji%20konkursowej%20-%20adiunkt_GAP.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2072-2019%20-%20ws_powolania%20komisji%20konkursowej%20-%20profesor_WF.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2073-2019%20-%20ws_%20powolania%20komisji%20konkursowej%20-%20kosmetologia_pielegniarstwo.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2074-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Alternatywne%20formy%20sportu%20i%20rekreacji.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._do_zarz._nr_74-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2075-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Gimnastyka%20korekcyjna%20z%20element_%20fizjoterapii.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._do_zarz._nr_75-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2076-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Nowoczesne%20metody%20modelowania%20sylwetki.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._do_zarz._nr_76-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2077-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Poradnictwo%20dietetyczne%20w%20sporcie.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._do_zarz._nr_77-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2078-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20stud_%20podypl_%20Wychowanie%20fizyczne%20w%20edukacji%20wczesnoszkolnej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._do_zarz._nr_78-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2079-2019%20-%20ws_%20zwrot%20kosztow%20podrozy%20program%20Erasmus.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2080-2019%20-%20ws_%20ustalenia%20mnoznika%20dla%20realiz_%20zajec%20dydaktycznych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2081-2019%20-%20ws_%20ustalenia%20stawek%20honorariow%20wydawniczych.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2082-2019%20-ws_%20regulaminu%20konkursu%20na%20najlepsza%20prace%20dyplomowa%20w%20PWSZ%20w%20Koninie.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2083-2019%20ws_Wewnetrz%20Systemu%20Zapewn_%20Jakosci%20Ksztalcenia.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zalacznik_do_zarz._nr_83-2019.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_01_Formularz_przedmiotowych_efektow_uczenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_02_Formularz_kierunkowych_efektow_uczenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_03_Arkusz_hospitacji_zajec_dydakt_opis.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_04_Arkusz_hospitacji_zajec_dydakt_tabel.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_05_Ankieta_oceny_nauczyciela.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_06_Ankieta_oceny_jakosci_studencka.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_07_Ankieta_oceny_jakosci_nauczycielska.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_08_Sprawoz_z_praktyki_zawod_kierunki.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_09_Sprawoz_z_praktyki_zawod_pielegniarstwo.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_10_Sprawozdz_praktyki_zawod_kosmetologia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_11_Sprawoz_z_zajec_praktycz_pielegniarstwo.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Zal_nr_12_Sprawoz_menedzera_kierunku_z_praktyk.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2084-2019%20-ws__przyporzadk%20kierunkow%20studiow%20do%20_dyscyplin.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2084-2019_cykle_przedmiot%C3%B3w%20od_19-20.pdf


zarządzenie nr 85/2019 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik - Regulamin
załącznik do Regulaminu: załącznik

zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

zarządzenie nr 87/2019 w sprawie przekształceń wydziałów i utworzenia nowych
jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 88/2019 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej pod nazwą Szkoła Językowa

zarządzenie nr 89/2019 w sprawie powołania osoby do pełnienia funkcji Prorektora
ds. Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 90/2019 w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji dziekanów
wydziałów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 91/2019 w sprawie powołania kierowników katedr w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 92/2019 w sprawie powołania menedżerów kierunków studiów w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 93/2019 w sprawie powołania kanclerza oraz zastępców kanclerza w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 94/2019 w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Językowej w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 95/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych i Równego Traktowania w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 96/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds.
Informatyzacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 97/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy
z Przemysłem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 98/2019 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy
międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 99/2019 w sprawie powołania Kierownika Biblioteki w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 100/2019 sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 101/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku
akademickim 2019/2020

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2085-2019%20-%20ws_%20nadania%20Regulaminu%20organizacyjnego%20PWSZ%20w%20Koninie%20(2).pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zalacznik%20do%20zarz_%20nr%2085-2019%20-%20Regulamin%20Organizacyjny%20PWSZ%20w%20Koninie.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Schemat_Organizacyjny_za%C5%82%C4%85cznik_do_regulaminu.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2086-2019%20-%20ws_%20ustalenia%20Regulaminu%20wynagradzania.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zal_%20do%20zarz_%20nr%2086-2019%20REGULAMIN%20WYNAGRADZANIA.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2087-2019%20-%20ws_%20przeksztalen%20wydzialow%20i%20utworzenia%20jednostek%20organiz_%20PWSZ.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2088-2019%20-%20ws_%20utworzenia%20Szko%C5%82y%20J%C4%99zykowej%20w%20PWSZ%20w%20Koninie.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2089-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20prorektora%20ds_%20ksztalcenia.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2090-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20dziekan%C3%B3w.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2091-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20kierownik%C3%B3w%20katedr.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2092-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20mened%C5%BCer%C3%B3w%20kierunk%C3%B3w%20studi%C3%B3w.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2093-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20kanclerza%20i%20zastepcow%20kanclerza.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2094-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20dyrektora%20szko%C5%82y%20jezykowej.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2095-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20pelnomocnika%20ds_%20osob%20niepelnosprawnych%20i%20rownego%20traktowania.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2096-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20pelnomocnika%20ds_%20informatyzacji.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2097-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20pelnomocnika%20ds_%20wspolpracy%20z%20przemyslem.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2098-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20koordynatora%20ds_%20wspolpracy%20miedzynarodowej.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%2099-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20kierownika%20biblioteki.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%20100-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20redaktora%20naczelnego%20wydawnictwa.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%20101-2019%20-%20ws_%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82aty%20za%20%C5%9Bwiadczone%20us%C5%82ugi%20edukacyjne%20%202019-2020-%20energetyka.pdf


zarządzenie nr 102/2019 w sprawie ogłoszenia III naboru na studia pierwszego i
drugiego stopnia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 103/2019 w sprawie powołania Koordynatora ds. wdrażania
platformy e-learningowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 104/2019 w sprawie powołania koordynatora ds. zajęć wychowania
fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 105/2019 w sprawie powołania koordynatorów ds. studiów
zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 106/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 125/2017 Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 7 listopada 2017 r. w
sprawie utworzenia zespołów badawczych i określenia ich zadań

zarządzenie nr 107/2019 w sprawie prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
załącznik

zarządzenie nr 108/2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w sprawach
studenckich
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

zarządzenie nr 109/2019 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia
dydaktyczne prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej

zarządzenie nr 110/2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Językowej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 111/2019 w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jednostki organizacyjnej wydziału
pod nazwą Wydziałowe Centrum Kształcenia Praktycznego

zarządzenie nr 112/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-
informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załączniki: 1, 2

zarządzenie nr 113/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 114/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych

zarządzenie nr 115/2019 w sprawie ustalenia skrótów tytułów i stopni naukowych
oraz stanowisk zajmowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 116/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 117/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego

http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%20102-2019%20-%20ws_%20III%20naboru%20na%20studia%20na%20rok_%20akad_%2019_20.pdf
http://www.archpwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/zarz_%20nr%20103-2019%20-%20ws_%20powo%C5%82ania%20koordynatora%20ds_%20wdra%C5%BCania%20platformy%20e-learningowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_104-2019_-_ws._powołania_koordynatora_ds._zajęć_z_wychowania_fizycznego.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_105-2019_-_ws._powołania_wydzialowych_koordynatorow_ds._studiow_zagranicznych.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_106-2019_-_ws._uchylenia_zarz._125_2017_ws._zespolow_badawczych_i_ich_zadan.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_107-2019_-_ws_prowadzenia_zajec_z_wykorzystaniem_metod_ksztalcenia_na_odleglosc.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._do_zarz._nr_107-2019_-_ws_prowadzenia_zajec_z_wykorzystaniem_metod_ksztalcenia_na_odleglosc.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_108-2019_-_ws._wzorow_dokumentow_w_sprawach_studenckich.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/1_wniosek_zaliczenie_komisyjne.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/2_wniosek_egzamin_komisyjny.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/3_wniosek_wpis_warunkowy.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/4_wniosek_powtarzanie_semestru_i_urlop.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/5_wniosek_o_urlop_d%C5%82ugoterminowy_kr%C3%B3tkoterminowy.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/6_wniosek_o_wznowienie_studiow.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/7_wniosek_indywidualna_organizacja_studiow.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/8_wniosek_zmiana_kierunku_formy_studiow.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/9_wniosek_zmiana_formy_studiow.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_109-2019_-_ws._wysok._wynagr._na_podst.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_110-2019_-_ws._Regulaminu_Szkoly_Jezykowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_111-2019_-_ws._Wydziałowego_Centrum_Kształcenia_Praktycznego.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_112-2019_-_ws._Regulaminu_systemu_biblioteczno_informacyjnego.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_struktura.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_op%C5%82aty_biblioteczne_2019.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_113-2019_-_ws._Regulaminu_wydawnictwa.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_114-2019_-_zm._zarz._ws._komisji_przetargowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_115-2019_-_ws._ustalenia_skrotow_tytulow_i_stopni_nauk._oraz_stanowisk.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_116-2019_-_ws._zmian_w_wykazie_członkow_Senatu.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_117-2019_-_ws._ustalenia_składu_Kolegium_Rektorsko-Dziekanskiego.pdf


zarządzenie nr 118/2019 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

zarządzenie nr 119/2019 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania
Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 120/2019 w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji
studenckiej studentom zagranicznym realizującym część studiów w PWSZ w Koninie
w ramach programów wymiany

zarządzenie nr 121/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla studiów
podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych

zarządzenie nr 122/2019 w sprawie powołania Rady Wydawniczej

zarządzenie nr 123/2019 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 124/2019 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 125/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko samodzielnego
referenta ds. finansowo-księgowych

zarządzenie nr 126/2019 w sprawie zasad organizacji X edycji studiów
podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”

zarządzenie nr 127/2019 w sprawie zasad organizacji XIV edycji studiów
podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

zarządzenie nr 128/2019 w sprawie zasad organizacji VIII edycji studiów
podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 129/2019 w sprawie zasad organizacji I edycji studiów
podyplomowych „Rachunkowość i podatki”

zarządzenie nr 130/2019 w sprawie ustalenia aktualnie obowiązującej podstawy
prawnej w zarządzeniu nr 70/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie z dnia 1 września 2014 r. oraz wprowadzenia zmiany w tym zarządzeniu
załącznik

zarządzenie nr 131/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 132/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 133/2019 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw
Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 134/2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
do Spraw Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 135/2019 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku
akademickim 2019/2020

http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarządz._nr_118-2019_-_regulamin_studenckich_praktyk_zawodowych.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_1_do_zarz%C4%85dz._-_regulamin_praktyk.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_2_do_zarz%C4%85dz._-_umowa_na_praktyki_niepedagogiczne.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_3_do_zarz%C4%85dz._-_umowa_na_praktyki_pedagogiczne.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_4_do_zarz%C4%85dz._-_umowa_na_grup%C4%99_student%C3%B3w.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_5_do_zarz%C4%85dz._-_karta_wst%C4%99pna.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_6_do_zarz%C4%85dz._-_skierowanie.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_7_do_zarz%C4%85dz._-_o%C5%9Bwiadczenie_o_odbyciu_praktyk.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_8_do_zarz%C4%85dz._-_oswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialalnosci_gospodarczej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_9_do_zarz%C4%85dz._-_wzor_dziennika_praktyk.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_119-2019_-_w_spr._powołania_Komisji_ds.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_120-2019_-_ws._ELS_dla_zagranicznych_studentow.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_121-2019_-_ws._powołania_komisji_rekrutac._dla_studiów_podyplom_.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_122-2019_-_ws._powołania_Rady_Wydawnczej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_123-2019_-_ws._Komisji_Stypendialnej_2019_2020.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_124-2019_-_ws_Odwoławczej_Komisji_Stypendialnej_2019_2020.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_125-2019_-_ws._komisji_konkurs._na_stanowisko_referenta_finans.kisegowego.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_126-2019_-_ws._zasad_organiz._st._podypl._Zarządzanie_kadrami_i_prawo_pracy_-_X_edycja.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_127-2019_-_ws._zasad_organiz._st._podypl._Zarządzanie_bezp._i_hig._pracy_-_XIV_edycja.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_128-2019_-_ws._zasad_organiz._st._podypl._Admin._samorząd._-_VIII_edycja.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_129-2019_-_ws._zasad_organiz._st._podypl._Rachunkowosc_i_podatki_-_I_edycja.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_130-2019_-_ws.podst._prawnej_i_zm._w_zarz.nr_70-2014.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/za%C5%82._nr_1_do_zarz._130-2019_-_wniosek-podnoszenie_kwalifik._-_wz%C3%B3r.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_131-2019_-_ws.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_132-2019_-_ws._zmian_w_wykazie_członkow_Senatu.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_133-2019_-_ws._powolania_Komisji_Dyscyplinarnej_ds._Studentów.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_134-2019_-_ws._powoilania_Odwoławczej_Komisji_Dyscyplinarnej_ds._Studentów.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_135-2019_-_ws._wysokosci_swiadczen_stypendialnych_2019_2020.pdf


zarządzenie nr 136/2019 w sprawie symboli dla jednostek i komórek
organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy w celu stosowania w korespondencji

zarządzenie nr 137/2019 w sprawie wprowadzenia listowników firmowych w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

zarządzenie nr 138/2019 w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych
wzorów dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

zarządzenie nr 139/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury uznawania prac
dyplomowych za dokumenty prawnie chronione
załączniki: 1, 2

zarządzenie nr 140/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko adiunkta – kierunek
studiów: finanse i rachunkowość, studia I stopnia (2 etaty)

zarządzenie nr 141/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań
obronnych oraz ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 142/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny
Jakości Kształcenia oraz komisji ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

zarządzenie nr 143/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie gromadzenia danych o
dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie oraz ustalenie
aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w tym zarządzeniu

zarządzenie nr 144/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania, zwrotu
kosztów podróży osobom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu
Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

zarządzenie nr 145/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Szkoły
Językowej

zarządzenie nr 146/2019 w sprawie zaświadczeń do umorzenia kredytu
studenckiego
załączniki: 1-2, 3

zarządzenie nr 147/2019 w sprawie przedłużenia okresu działania Komisji Socjalnej

zarządzenie nr 148/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 149/2019 w sprawie opracowania portfolio studenta

zarządzenie nr 150/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 151/2019 w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach
kształcenia na kursie języka obcego i odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
związane z prowadzeniem tego kursu przez Szkołę Językową PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 152/2019 w sprawie określenia cennika kursów językowych

http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_136-2019_-_ws._symboli_dla_jedn._organiz.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_137-2019_-_ws._wprowadzenia_listownikow_firmowych_w_PWSZ_w_Koninie.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_1_do_zarz._nr_137-2019_-_pwsz.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_2_do_zarz._nr_16-2016_-_pwsz_angielski.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_3_do_zarz._nr_137-2019_-_rektor.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_4_do_zarz._nr_137-2019_-_rektor_2.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_5_do_zarz._nr_137-2019_-_rektor_ang.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_6_do_zarz._nr_137-2019_-_prorektor_ds_ksztalcenia.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_7_do_zarz._nr_137-2019_-_wydzial_nauk_hum.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_8_do_zarz._nr_137-2019_-_wydzial_nauk_ekonom.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_9_do_zarz._nr_137-2019_-_wydzial_nauk_o_zdrowiu.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_10_do_zarz._nr_137-2019_-_kanclerz.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_11_do_zarz._nr_137-2019_-_Szkola_Jezykowa.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_12_do_zarz._nr_137-2019_-_Przewodnicz%C4%85cy_Rady_Uczelni.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_138-2019_-_ws._procedury_dyplomowania_oraz_wzorów_dokumentów.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._1_-_wzor_strony_tytulowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._2_-_oswiadczenie_samodzielnosc_pracy.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._3_-_karta_ewidencyja_pracy.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._4_-_protokol_promotora_licencjat_magister.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._5_-_protokol_promotora_inzynier_magister.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._6_-_protokol_recenzenta_licencjat_magister.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._7_-_protokol_recenzenta_inzynier_magister.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._8_-_protokol_egzaminu_dyplomowego_srednia_wazona.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._9_-_zasady_przygotowania_pracy_dyplomowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._10_-_tryb_i_zasady_procedury_antyplagiatowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._11_-_procedura_dyplomowania_i_archiwizacji_prac_dyplomowych_APD.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_139-2019_-ws_Procedury_uznawania__prac_dyplom_za_dokum_prawnie_chronione.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._1_do__Procedury_uznawania__prac_dyplom_za_dokumenty_prawnie_chronione.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._2_do_Procedury_uznawania__prac_dyplom_za_dokumenty_prawnie_chronione.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_140-2019_-_ws._komisji_konkursowej_na_stanowisko_adiunkta.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_141-2019_-_zmien_zarz._ws._realizacji_zadań_obronnych.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_142-2019_-_ws._powolania_UKdsOJK_oraz_komisji_na_wydzialach.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_143-2019_-_zmien_zarz._ws.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_144-2019_-_zmien._zarz.ws._zwrot_kosztow_podrozy_program_Erasmus.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_145-2019_-_zmien._zarz._w_sprawie_regulaminu_Szkoły_Językowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_146-2019_-_ws._wydawania_zaswiadczen_do_umorzenia_kredytu_studenckiego.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zalaczniki_1_2_wzory_wykazow.xlsx
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zalacznik_3_wniosek_wydanie_zaswiadczenia_umorzenie_kredytu_studenckiego.doc
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_147-2019_-_ws._przedluzenia_okresu_dzialania_Komisji_Socjalnej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_148-2019_-_zmieniajace_zarz._ws._regulaminu_ZFSS.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_149-2019_-_ws._opracowania_portfolio_studenta.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_150-2019_-_ws.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_151-2019_-_ws._ustalenia_wzoru_umowy_o_warunkach_kursow_Szkoły_Językowej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_152-2019_-_ws._okreslenia_cennika_kursow_Szkoły_Językowej.pdf


świadczonych przez Szkołę Językową PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 153/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych oraz
terminów i metod  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 154/2019 w sprawie zadań w zakresie zapewnienia jakości
kształcenia oraz harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia
jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2019/2020

zarządzenie nr 155/2019 w sprawie zasad działania uczelnianych organizacji
studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 156/2019 w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla
pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 157/2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Inspektor
ochrony danych”

zarządzenie nr 158/2019 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 159/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji
opisującej przyjęte dostosowania zasady rachunkowości pod nazwą „Polityka
rachunkowości” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5

zarządzenie nr 160/2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 161/2019 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019

zarządzenie nr 162/2019 w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu
studiów z wykorzystaniem systemu USOS

zarządzenie nr 163/2019 w sprawie prowadzenia elektronicznego albumu
studentów i elektronicznej księgi dyplomów

zarządzenie nr 164/2019 w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji
studenckiej studentom  PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 165/2019 w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 166/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika
Dyscyplinarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 167/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia
Instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 168/2019 w sprawie ustalenia nowego brzmienia Instrukcji
określającej zasady oraz tryb likwidacji składników majątkowych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz powołania Komisji Likwidacyjnej
załączniki: 1, 2, 3, 4

zarządzenie nr 169/2019 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów
pierwszego stopnia „fizjoterapia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej

http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_153-2019_-_ws._powolania_Komisji_Inwentaryzacyjnych.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_154-2019_-_ws.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_155-2019_-_ws._zasad_dzialania_uczeln._organizacji_studenckich.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_156-2019_-_ws_kursow_i_egzaminu_z_jez._obcego_dla_pracownikow.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_157-2019_-_ws._utworzenia_stud._podypl._Inspektor_ochrony_danych.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_158-2019_-_ws.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_159-2019_-_ws._polityki_rachunkowości_w_PWSZ_w_Koninie.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Zal._nr_1_do_zarz._nr_159-2019_polityka_rachunkowosci_tekst_jednolity_uzupe%C5%82niony.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Zal._nr_2_do_zarz._159-2019__Plan_kont.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Zal._nr_3_do_zarz._159-2019_Wykaz_zbior%C3%B3w_danych.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Zal._nr_4_do_zarz._159-2019__Algorytmy_i_regu%C5%82y_oblicze%C5%84.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/Zal._nr_5_do_zarz._159-2019__Opis_systemu_ochrony_danych.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_160-2019_-_ws._powołania_Komisji_Socjalnej_w_PWSZ_w_Koninie.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_161-2019_-_ws._zmian_w_wykazie_członkow_Senatu.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_162-2019_-ws._elektronicznego_dokumentowania_przebiegu_studiów_z_wykorzystaniem_systemu_USOS.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_163-2019_-ws._elektronicznego_albumu_studentow_i_ksiegi_dyplomow.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_164-2019_-_ws._wydawania_ELS_studentom_PWSZ_w_Koninie.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_165-2019_-_w_spr._służbowej_poczty_elektronicznej.pdf
http://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_166-2019_-_zmien._zarz._ws._powołania_Rzecznika_Dyscyplinarnego_w_PWSZ_w_Koninie.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_167-2019_-_zmieniające_zarz._ws._wprowadzenia_Instrukcji_inwentaryzacyjnej.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz._nr_168-2019_-_ws._wprowdz._nowego_brzmienia_Instrukcji_o_likwidacji_składn.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_1_do_Instrukcji_-_Wniosek_o_likwidacj%C4%99.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_2_do_Instrukcji_-_Protokol_likwidacji.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_3_do_Instrukcji_-_Dowod_LT.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zal._nr_4_do_Instrukcji_-_Protokol_fizycznej_likwidacji.pdf
https://www.pwsz.konin.edu.pl/images/zarz.nr_169-2019_-ws._likwidacji_zniesienia_kierunku_fizjoterapia.pdf
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