
 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 31 marca 2017 r. 

 
 

w sprawie zmian w organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z  2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 57 ust. 1 
i 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.: uchw. nr 
55/VI/I/2016 z dnia 19.01.2016 r.; uchw. nr 135/VI/II/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.), po 
zasięgnięciu opinii Senatu  

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dokonuje się zmiany w organizacji Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie polegającej na włączeniu Wydziału Technicznego 
do Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. 

  2. Na skutek połączenia wydziałów, o którym mowa w ust. 1 Wydziałowi Społeczno-
Ekonomicznemu przyporządkowuje się kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym: 

1) „budownictwo”; 
2) „energetyka”; 
3) „inżynieria środowiska” (kierunek w likwidacji); 
4) „mechanika i budowa maszyn”. 

3. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się 
wygaśniecie mandatów dziekana Wydziału Technicznego oraz członków Rady Wydziału 
Technicznego. 
 

§ 2. W związku z poszerzeniem profilu kierunków kształcenia na skutek połączenia 
wydziałów, o którym mowa w § 1 ust. 1-3, z dniem 1 września 2017 r. dokonuje się zmiany 
dotychczasowej nazwy Wydziału Społeczno-Ekonomicznego na Wydział Społeczno-
Techniczny, któremu przyporządkowuje się: 
1) kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym: 

a) „bezpieczeństwo wewnętrzne”, 
b) „budownictwo”, 
c) „energetyka”, 
d) „finanse i rachunkowość”,  
e) „informatyka”, 



f) „in żynieria środowiska” (kierunek w likwidacji), 
g) „logistyka”, 
h) „mechanika i budowa maszyn”, 
i) „pedagogika”, 
j) „praca socjalna”,  
k) „zarządzanie” (kierunek w likwidacji); 

2) kierunki studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym: 
a) „zarządzanie i inżynieria produkcji”, 
b) „zdrowie publiczne” (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na jego prowadzenie). 
 

§ 3. Wydział Społeczno-Techniczny prowadzi kształcenie w obiektach położonych 
w tym samym co siedziba Uczelni obszarze. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z mocą obowiązującą od 
1 września 2017 r. 
 
 
 
 
                                                                                                         REKTOR 
                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
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