
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego 

Na podstawie § 23 ust. 7 i 8 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                       

w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie                     

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, ze 

zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 528) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Powołuję komisję do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego z przedmiotu „seminarium 

dyplomowe” na I semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka  

i administracja publiczna” w składzie: 

1) dr hab. Piotr Szczypa, prof. PWSZ w Koninie  – przewodniczący; 

2) dr Robert Piechota – nauczyciel akademicki reprezentujący dyscyplinę naukową;  

3) dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie – nauczyciel prowadzący przedmiot. 

 

§ 2 

1. Zaliczenie komisyjne zostanie przeprowadzone w sposób zdalny w terminie i trybie 

ustalonym przez komisję. 

2. Zadania do realizacji i termin wyznaczony na ich wykonanie zostaną przekazane 

studentowi za pomocą poczty elektronicznej przez przewodniczącego komisji  

w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.  

3. Komisja w głosowaniu elektronicznym zwykłą większością głosów ustali ocenę  

z zaliczenia komisyjnego do 30 kwietnia 2020 r. Ocena komisji jest ostateczna.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 REKTOR 

/-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa         


