
 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
z dnia 30 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia  

w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019 
 

Na podstawie § 9 uchwały Nr 157/VI/V/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na 
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
na rok akademicki 2018/2019 (z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Nr 204/VI/I/2018 Senatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie warunków, terminu                            
i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na nowym kierunku 
„psychologia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019, 
kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Rekrutacja w Uczelni prowadzona jest w naborach na studia stacjonarne  

i niestacjonarne. 
2. Zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 uchwał Senatu, o których mowa w podstawie prawnej 

niniejszego zarządzenia, rekrutacja na rok akademicki 2018/2019, w tym prowadzona 
w drodze elektronicznej, rozpoczyna się od 11.06.2018 r. i trwa do 31.10.2018 r. 
z zastrzeżeniem,  że decyzję o ogłoszeniu III naboru na studia stacjonarne oraz II naboru 
na studia niestacjonarne w terminie od 23.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Rektor podejmie 
odrębnym zarządzeniem po zakończeniu odpowiednio II naboru na studia stacjonarne 
i I naboru na studia niestacjonarne. 

3. Ustala się szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019:  

 
STUDIA I i II STOPNIA 

Centrum Spraw Studenckich i Karier 

Forma 
studiów  

Nabór 
Termin 

rekrutacji elektronicznej i składania dokumentów 
przekazania dokumentów  

do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
Studia 

stacjonarne 
I 11.06.2018 r. – 31.07.2018 r. 3.08.2018 r. (piątek) od godz. 800 
II 1.08.2018 r. – 22.09.2018 r. 25.09.2018 r. (wtorek) od godz. 800 

Studia 
niestacjonarne 

I 11.06.2018 r. – 22.09.2018 r. 25.09.2018 r. (wtorek) od godz. 800 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  

Forma 
studiów  

Nabór 

Termin  
przeprowadzenia przez komisję egzaminacyjną 

egzaminu wstępnego w przypadku kandydatów ze 
„starą maturą” na studia I stopnia na kierunek 

„filologia” oraz „języki obce w mediach i biznesie”1 
oraz kandydatów na studia II stopnia na kierunek 

„filologia” 2  

posiedzenia Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej  

(ogłoszenie wyników od godz. 1400) 

Studia 
stacjonarne 

I 6.08.2018 r. (poniedziałek) 
II 26.09.2018 r. (środa) 

Studia 
niestacjonarne 

I 26.09.2018 r. (środa) 

 

                                                 
1 Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgodny MNiSW na jego prowadzenie. 
2 Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia , II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich kierunku innego niż 
kierunki, o których mowa w punkcie nr 1 Zasad rekrutacji na studia II stopnia, stanowiących załącznik do uchwały Nr 157/VI/V/2017 Senatu 
PWSZ w Koninie z dnia 23 maja 2017 r. (z późn. zm.), bez poświadczonej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co 
najmniej C1. 



 
 
 
 
 

§  2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
                                                                                                           REKTOR 
                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
        
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 
 
 
 
 


