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ZARZĄDZENIE NR 87/2019 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 6 września 2019 r. 

 
 

w sprawie przekształceń wydziałów i utworzenia nowych jednostek organizacyjnych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 228 
ust. 2 i 4, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) 

 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1. Z dniem 30 września 2019 r. funkcjonujące w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie zwanej dalej „Uczelnią” wydziały stają się jednostkami 
organizacyjnymi Uczelni. 

 
§ 2. 1. Z dniem 1 października 2019 r. dokonuje się przekształceń Wydziału 

Społeczno-Technicznego, Wydziału Filologicznego i Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony 
Zdrowia, polegających na zmianach nazwy i zakresu ich działalności. 

2. Na skutek zmian, o których mowa w ust. 1 tworzy się z dniem 1 października 2019 r.  
następujące jednostki organizacyjne Uczelni: 
  1) Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych; 
  2) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych; 

3) Wydział Nauk o Zdrowiu. 
3. Zadania wydziału określa statut Uczelni. 
 
§ 3. Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się następujące wydziałowe jednostki 

organizacyjne:  
1) na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych: 
 a) Katedrę Badań nad Językiem i Komunikacją, 
 b) Katedrę Nauk Społecznych, 
2) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych: 
 a) Katedrę Nauk Ekonomicznych, 
 b) Katedrę Nauk Technicznych, 
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            3) na Wydziale Nauk o Zdrowiu: 
 a) Katedrę Żywienia i Aktywności Fizycznej, 
 b) Katedrę Zdrowia Publicznego. 
 
§ 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie prowadzi następujące kierunki 

studiów:  
1) w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych: 
 a) bezpieczeństwo i systemy ochrony, 

b) bezpieczeństwo wewnętrzne, 
c) filologia, 
d) języki obce w mediach i biznesie, 
e) pedagogika, 
f) praca socjalna, 
g) resocjalizacja; 

 2) w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych: 
  a) automatyka i robotyka, 
  b) energetyka, 

c) finanse i rachunkowość, 
  d) gospodarka i administracja publiczna, 
  e) informatyka, 
  f) logistyka, 

g) mechanika i budowa maszyn, 
h) zarządzanie i inżynieria produkcji; 

 3) w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu: 
  a) dietetyka,  
  b) kosmetologia, 
  c) pielęgniarstwo, 
  d) wychowanie fizyczne, 
  e) zdrowie publiczne. 
  

§ 5. Uczelnia prowadzi kształcenie w obiektach położonych w tym samym co jej 
siedziba obszarze.  
 
 § 6. Z dniem 30 września 2019 r. tracą moc następujące zarządzenia Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie: 
- Nr 17/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału 
Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, utworzenia Wydziału Budownictwa, 
Mechaniki i Inżynierii Środowiska oraz przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-
Technicznego, 
- Nr 54/2015 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr 21/2017  dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian 
w organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 
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- Nr 80/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej 
na Wydziale Społeczno-Technicznym, wprowadzenia przekształceń w organizacji Wydziału 
Społeczno-Technicznego, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla 
komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych 
Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach, 
 
 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
1 października 2019 r. 
 
 
                    REKTOR 
                  /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
K. Klapsa 
 
 


