
 
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 13 września 2017 r. 

 
w sprawie ustalenia dodatkowego terminu posiedzenia  

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na studia  
na rok akademicki 2017/2018 

 
Na podstawie § 9 ust. 3 uchwały Nr 80/VI/V/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 17 maja 2016 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 2017/2018 (z późn. zm.), § 7 ust. 3 uchwały Nr 98/VI/IX/2016 Senatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie warunków, terminu  
i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na nowym kierunku „zarządzanie  
i inżynieria produkcji” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 
2017/2018, kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra inżyniera 
oraz § 7 ust. 3 uchwały nr 125/VI/XII/2016 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia 
stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na nowym kierunku „zdrowie publiczne” w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018, kończącym się uzyskaniem 
przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra w związku z zarządzeniem Nr 84/2017 Rektora 
PWSZ w Koninie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 
2017/2018 stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych  
w PWSZ w Koninie oraz zarządzeniem Nr 86/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarnych studiów 
pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w PWSZ w Koninie 

 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. W związku z nieuruchomieniem w roku akademickim 2017/2018 stacjonarnych  

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach 
prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ustala się 
dodatkowy termin posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału 
Społeczno-Technicznego na dzień 14 września 2017 roku.  

2. Termin przekazania przez Centrum Rekrutacji i Karier dokumentów do Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Społeczno-Technicznego ustala się na dzień  
14 września 2017 r. od godz. 800. 

 
§  2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
                                                                                                              REKTOR 
                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 
 


