
 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 30 marca 2015 r. 

 
 
w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wydziału Społeczno-Humanistycznego, 
utworzenia nowego wydziału oraz zmiany nazwy Wydziału Budownictwa Mechaniki 
i In żynierii Środowiska 

 
 

Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 11d ust.1 i 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 12 ust. 3     
i 4 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koninie, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.)  

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. zmienia się dotychczasową nazwę Wydziału 
Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska na Wydział Techniczny. 

 
§ 2.  Z dniem 1 września 2015 r. tworzy się nowy Wydział Filologiczny. 
 
§ 3.  1. Z dniem 1 września 2015 r. przekształca się Wydział Społeczno-Humanistyczny 

i zmienia się jego nazwę na nową w brzmieniu „Wydział Społeczno-Ekonomiczny”.    
2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu spośród kierunków 

studiów prowadzonych przez dotychczasowy Wydział Społeczno-Humanistyczny kierunku 
studiów „filologia” – studia pierwszego i drugiego stopnia w celu prowadzenia tego kierunku 
przez nowo utworzony Wydział Filologiczny.  

 
§ 4. Po zmianach, o których mowa w § 1-3 Wydział Techniczny, Wydział Społeczno-

Ekonomiczny oraz Wydział Filologiczny prowadzą kształcenie w obiektach położonych 
w tym samym co siedziba Uczelni obszarze, z tym że: 

 
1) Wydział Techniczny prowadzi następujące kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym: 

a) budownictwo, 
b) energetyka (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego),  
c) inżynieria środowiska, 
d) mechanika i budowa maszyn. 



 
2) Wydział Społeczno-Ekonomiczny prowadzi następujące kierunki studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym: 

a) bezpieczeństwo wewnętrzne, 
b) finanse i rachunkowość  
c) logistyka, 
d) pedagogika, 
e) politologia, 
f) praca socjalna, 
g) zarządzanie; 
 

3) Wydział Filologiczny prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia. 
 
 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia oraz 
Kanclerzowi. 

 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

 
 
 

REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
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