
 
ZARZĄDZENIE NR 60/2016 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 26 lipca 2016 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania 

rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017 
 

Na podstawie § 9 ust. 3 uchwały Nr 318/V/V/2015 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie warunków, terminu i trybu 
rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2016/2017 (z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
W zarządzeniu Nr 138/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania 
rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017, w § 1 dodaje się 
ust. 4 w brzmieniu: 
 

„4. Dla nowych kierunków studiów pierwszego stopnia: informatyka oraz 
kosmetologia ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2016/2017: 

 
Centrum Rekrutacji i Karier 

Kierunek i forma 
studiów  

Nabór 

Termin 

rekrutacji elektronicznej  
i składania dokumentów 

przekazania dokumentów  
do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

informatyka  
studia stacjonarne  
i niestacjonarne 

I 21.07.2016 r. – 23.09.2016 r. 26.09.2016 r. po godz. 1400 

II 24.09.2016 r. – 31.10.2016 r. 29.09; 6.10; 13.10; 20.10; 27.10; 31.10. 2016 r. od godz. 800 

kosmetologia  
studia stacjonarne  
i niestacjonarne 

I 25.07.2016 r. – 23.09.2016 r. 26.09.2016 r. po godz. 1400 

II 24.09.2016 r. – 31.10.2016 r. 29.09; 6.10; 13.10; 20.10; 27.10; 31.10. 2016 r. od godz. 800 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  
Kierunek i forma 

studiów  
Nabór 

Termin posiedzenia  
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

informatyka  
kosmetologia 

studia stacjonarne  
i niestacjonarne 

I 28.09.2016 r. 

II 30.09; 7.10; 14.10; 21.10; 28.10; 31.10. 2016 r. 

„ 
 

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 21 lipca 2016 roku.  
 
         REKTOR 
                 /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 



Uzasadnienie 
 

do zarządzenia Nr 60 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 lipca 2016 r.  
 

zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania 
rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017 
 

Proponowane zmiany w zarządzeniu Nr 138/2015 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 
harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok 
akademicki 2016/2017 określają terminy postepowania rekrutacyjnego dla nowych kierunków  
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym: „informatyka” oraz „kosmetologia”,  
do prowadzenia których uprawnienie nadał właściwym wydziałom Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

 
1. Wydział Społeczno-Ekonomiczny – decyzja Nr DSW.ZNU.6052.25.2016.2.MD  

z dnia 15 lipca 2016 r. nadająca uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym na kierunku „informatyka”; 
 

2. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – decyzja Nr DSW.ZNU.6052. 
21.2016.2.BR z dnia 22 lipca 2016 r. nadająca uprawnienie do prowadzenia 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „kosmetologia”. 


