
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
https://ans.konin.bip-e.pl/kon/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/5699,Rok-2012.html
2023-05-18, 04:10

Rok 2012

zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji
uroczystoścmarka Auli Centrum Wykładowo – Dydaktycznego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-
lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 3/2012 zmieniające zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 23 listopada 2011
r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na
kierunkach studiów

zarządzenie nr 4/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 5/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony
prac na studiach podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego”
– edycja V

zarządzenie nr 6/2012 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni,
stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania
w korespondencji

zarządzenie nr 7/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu
organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 8/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia
egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Technologie informacyjne i
informatyka w edukacji” – edycja I

zarządzenie nr 9/2012 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2011 - 2015

zarządzenie nr 10/2012 w sprawie ustalenia wzorów druków firmowych PWSZ w
Koninie
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2
3, 24, 25, 26, 27, 28

zarządzenie nr 11/2012 w sprawie zmiany w Regulaminu Wydawnictwa Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 12/2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa

zarządzenie nr 13/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie
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zarządzenie nr 15/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Translacja
z elementami biznesu – język niemiecki”

zarządzenie nr 16/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Business
English”

zarządzenie nr 17/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer
rozwoju lokalnego i regionalnego”

zarządzenie nr 18/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer
turystyki i rekreacji”

zarządzenie nr 19/2012 w sprawie utworzenia kursu instruktora sportu z pływania

zarządzenie nr 20/2012 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla
kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

zarządzenie nr 21/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 22/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na
rok akademicki 2012/2013

zarządzenie nr 23/2012 | załącznik | w sprawie zasad przyznawania stypendiów z
Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie dla pracowników i studentów

zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr

zarządzenie nr 25/2012 w sprawie sposobu i trybu dokumentowania prac
badawczych realizowanych w PWSZ w Koninie oraz wzoru wniosku w sprawie
finansowania tych prac badawczych

zarządzenie nr 26/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds.
Jakości Kształcenia

zarządzenie nr 27/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds.
Strategii Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 28/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.
organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie

zarządzenie nr 29/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 30/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bankowość
i analiza finansowa”

zarządzenie nr 31/2012 w sprawie utworzenia i zasad organizacji kursu
przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej

zarządzenie nr 32/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia
regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zarządzenie nr 33/2012 w sprawie likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
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Koninie

zarządzenie nr 34/2012 w sprawie likwidacji Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie

zarządzenie nr 35/2012 w sprawie procedury tworzenia oraz likwidacji kierunku
studiów i specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 36/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia
egzaminu sprawdzającego na kursie

zarządzenie nr 37/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 38/2012 w sprawie przebiegu procesu rekrutacji w roku
akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 39/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 40/2012 w sprawie organizacji absolutorium w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 41/2012 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących
w procesie realizacji studiów podyplomowych
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

zarządzenie nr 42/2012 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu studiów
podyplomowych – załącznika do uchwały Nr 190/IV/V/2011 Senatu PWSZ w Koninie
z dnia 31 maja 2011 r. (ze zm.)

zarządzenie nr 43/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe

zarządzenie nr 44/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu domu studenckiego
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

zarządzenie nr 45/2012 w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier
zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 46/2012 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013

zarządzenie nr 47/2012 w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby
ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim
2012/2013

zarządzenie nr 48/2012 w sprawie określenia wysokości opłat za studia
niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku
akademickim 2012/2013

zarządzenie nr 49/2012 w sprawie elektronicznego wprowadzania ocen i zaliczeń w
systemie e-ORDO e-prowadzący oraz wprowadzenia Systemu Elektronicznej
Legitymacji Studenckiej (SELS), uruchomienia modułu e-student oraz zmian w
module e-rekrutacja

zarządzenie nr 50/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
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przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

zarządzenie nr 51/2012 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z
miejsca w Domach Studenckich w roku akademickim 2012/2013

zarządzenie nr 52/2012 w sprawie powołania komisji konkursowych do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela
akademickiego

zarządzenie nr 53/2012 w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub
usługi edukacyjne, 1 2 3

zarządzenie nr 54/2012 w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na stanowisko nauczyciela akademickiego

zarządzenie nr 55/2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim
2012/2013

zarządzenie nr 56/2012  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów
druków firmowych PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 57/2012 

zarządzenie nr 58/2012 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

zarządzenie nr 59/2012 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na
studiach podyplomowych

zarządzenie nr 60/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób
Niepełnosprawnych

zarządzenie nr 61/2012 w sprawie ujednoliconego tekstu regulaminu studiów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 62/2012 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
zapomogi

zarządzenie nr 63/2012 w sprawie ustalenia harmonogramu przyjmowania
wniosków o świadczenia socjalne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie w roku akademickim 2012/2013

zarządzenie nr 64/2012 w sprawie powołania rzecznika prasowego PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 65/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania
stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów

zarządzenie nr 66/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 67/2012 w sprawie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w
Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji komunalnych w Turku
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zarządzenie nr 68/2012 w sprawie nieuruchomienia studiów niestacjonarnych na
Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

zarządzenie nr 69/2012 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów na Wydziale
Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 70/2012 w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć
dydaktycznych

zarządzenie nr 71/2012 w sprawie określenia składu osobowego Rektorskiej Komisji
ds. Jakości Kształcenia

zarządzenie nr 72/2012 w sprawie harmonogramu realizacji propozycji działań
zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni w roku akademickim
2012/2013

zarządzenie nr 73/2012 w sprawie nieuruchomienia kierunku studiów na Wydziale
Społeczno-Technicznym

zarządzenie nr 74/2012 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie szczegółowego
regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla
najlepszych studentów

zarządzenie nr 75/2012 w sprawie likwidacji Katedry Informacji Naukowej w
Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie

zarzadzenie nr 76/2012  w sprawie wykazu członków Senatu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.

zarządzenie nr 77/2012 w sprawie przyznawania zwrotu kosztów podróży osobom
zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus w roku
akademickim 2012/2013

zarządzenie nr 78/2012 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby
wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy
cywilnoprawnej

zarządzenie nr 79/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 | w sprawie zasad organizacji
studiów podyplomowych „Rachunkowość”

zarządzenie nr 80/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 | w sprawie zasad organizacji
studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

zarządzenie nr 81/2012 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ds. stypendiów Towarzystwa Samorządowego w Koninie
przyznawanych w ramach programu „Agrafka Agory”

zarządzenie nr 82/2012 w sprawie ustanowienia dni wolnych od zajęć
dydaktycznych

zarządzenie nr 83/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad
organizacji studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”

zarządzenie nr 84/2012  w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w
rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium

https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2068-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2069-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2070-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2071-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2072-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2073-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2074-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zal.%20nr%201%20do%20zarzadz.%20nr%2074-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zal.%20nr%202%20do%20zarzadz.%20nr%2074-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2075-2012.pdf
http://www.konin.edu.pl/userfiles/files/zarzadz_%20nr%2076-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2077-2012.pdf
https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zarzadz.%20nr%2078-2012.pdf
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socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie
innym niż dom studencki

zarządzenie nr 85/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad
organizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie kadrami i prawo pracy”

zarządzenie nr 87/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad
organizacji studiów podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela”

zarządzenie nr 86/2012 | załącznik 1 i 3 | | załącznik 2 |  w sprawie zasad
organizacji studiów podyplomowych „Podatki i skarbowość”

zarządzenie nr 88/2012 w sprawie likwidacji Instytutu Edukacji Artystycznej w
Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie

zarządzenie nr 89/2012 | załącznik | zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji
Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zarządzenie nr 90/2012 w sprawie powołania Komisji do Spraw Wdrażania Strategii
Rozwoju Uczelni

zarządzenie nr 91/2012 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję

zarządzenie nr 92/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz
terminów i metod przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr 93/2012 w sprawie ustalenia druków firmowych PWSZ w Koninie
załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2
3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

zarządzenie nr 94/2012 
załączniki:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10, 11, w sprawie ustalenia wzorów formularzy
narzędzi oceny jakości kształcenia

zarządzenie nr 95/2012 w sprawie zmian w wykazie członków Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

zarządzenie nr 96/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

zarządzenie nr 97/2012 w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
prawa rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przyznawania
stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zarządzenie nr 98/2012 w sprawie Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 99/2012 w sprawie wykazu członków Konwentu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015.

zarządzenie nr 100/2012 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2013
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https://ans.konin.bip-e.pl/ftp/pwszkonin/zarzadzenia_rektora/zal.%20nr%2028%20do%20zarz.%20nr%2093-2012.doc
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