
   
 

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 24 września 2018 r. 

 
w sprawie ogłoszenia III naboru na studia stacjonarne oraz II naboru na studia 

niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie  
w roku akademickim 2018/2019 

 
 

 
Na podstawie § 9 ust. 3 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 

zarządza się, co następuje: 
 
 
§ 1. Ogłasza się III nabór na studia stacjonarne oraz II nabór na studia niestacjonarne  
pierwszego i drugiego stopnia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2018/2019  
w terminie od 23.09.2018 r. do 31.10.2018 r. na następujące kierunki studiów: 
 

1) na Wydziale Filologicznym – na kierunek filologia (studia stacjonarne pierwszego  
i drugiego stopnia); 
 

2) na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – na kierunki studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia: 
a) dietetyka, 
b) kosmetologia, 
c) pielęgniarstwo, 
d) wychowanie fizyczne; 

 
3) na Wydziale Społeczno-Technicznym – na kierunki: 

a) bezpieczeństwo i systemy ochrony (studia stacjonarne pierwszego stopnia), 
b) finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia), 
c) informatyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia), 
d) logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia), 
e) mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne pierwszego stopnia), 
f) pedagogika (studia stacjonarne pierwszego stopnia), 
g) zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 

stopnia), 
h) zdrowie publiczne (studia stacjonarne drugiego stopnia). 

 
 
 
 



 
 
§ 2. 1. Określa się terminy przekazania dokumentów do Wydziałowych Komisji 
Rekrutacyjnych oraz posiedzeń Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na: 3, 10, 17, 24 oraz 
31 października 2018 roku. 

2. Przekazanie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w terminach 
określonych w ust. 1 następuje od godz. 7:30 do godz. 9:00. Ogłoszenie list osób przyjętych 
na studia – od godz. 14:00.  
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 23 września 
2018 roku. 
 
 

Z up. REKTORA 
           PROREKTOR 
          ds. Kształcenia 
 
         /-/ dr Artur Zimny 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 

 


