
 
ZARZĄDZENIE NR 62/2016 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 9 sierpnia 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.) w związku z zarządzeniem  
Nr 61/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 sierpnia 2016 r.  
w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2016/2017 studiów pierwszego stopnia na 
niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

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, 
zmienionym zarządzeniem Nr 60/2016 z dnia 26 lipca 2016 r., w § 1 w ust. 3 – w tabeli – 
określa się dodatkowy termin postępowania rekrutacyjnego na studia w II naborze rekrutacji  
dla kandydatów z nieuruchomionych w roku akademickim 2016/2017 kierunków studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia: inżynieria środowiska, wychowanie fizyczne oraz 
zarządzanie, którzy zadeklarowali wyłącznie jeden z nieuruchomionych kierunków studiów,  
a złożą dokumenty na inne kierunki oferowane w Uczelni w formie stacjonarnej: 
 

„ 
 

Centrum Rekrutacji i Karier 

Forma 
studiów  

Nabór 

Termin 

rekrutacji elektronicznej  
i składania dokumentów 

przekazania dokumentów  
do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

Studia 
stacjonarne 

II 1.08.2016 r. – 16.08.2016 r. 17.08.2016 r. od godz. 800 

 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  

Forma 
studiów  

Nabór 
Termin przeprowadzenia przez komisję egzaminacyjną egzaminu wstępnego  

w przypadku kandydatów ze „starą maturą” na kierunek „filologia” 
oraz posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

Studia 
stacjonarne 

II 

18.08.2016 r. 
(Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Wydział Techniczny) 

22.08.2016 r. (Wydział Filologiczny)  

„ 
 

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 
roku.  
 
         REKTOR 
                 /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 


