
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 18 maja 2020 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania 

rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2020/2021 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 2 i 3 uchwały Nr 361/VI/VI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  

i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej 

przeprowadzania na rok akademicki 2020/2021 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.), 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.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

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

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 12/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania 

rekrutacyjnego na studia w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2020/2021, zmienionym 

zarządzeniem nr 37/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

 

„3. Ustala się szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2020/2021: 

 
 

 

STUDIA I i II STOPNIA 

Forma studiów  Nabór 

Termin 

rekrutacji elektronicznej  

i składania dokumentów 

przekazania dokumentów  

do Komisji Rekrutacyjnej 

Studia 

stacjonarne  

i niestacjonarne  

I 29.06.2020 r. – 31.08.2020 r.  3.09.2020 r. (czwartek) od godz. 800 

II 1.09.2020 r. – 23.09.2020 r. 25.09.2020 r. (piątek) od godz. 800 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIA I i II STOPNIA 

Komisja Rekrutacyjna  

Forma studiów  Nabór 

Termin  

przeprowadzenia przez 

komisję egzaminacyjną 

egzaminu wstępnego  

w przypadku kandydatów 

ze „starą maturą” na studia  

I stopnia na kierunek 

„filologia” oraz „języki 

obce w mediach i biznesie” 

oraz kandydatów na studia 

II stopnia na kierunek 

„filologia”1  

posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  

(ogłoszenie wyników od godz. 1400) 

Studia 

stacjonarne  

i niestacjonarne 

I 4.09.2020 r. (piątek) 

II 29.09.2020 r. (wtorek) 

 

„ 

§  2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

 

/-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

 

 

 

 

RADCA PRAWNY  

/-/ K. Klapsa 

                                                 
1 Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich kierunku innego niż 

kierunki, o których mowa w punkcie nr 1 Zasad rekrutacji na studia II stopnia, stanowiących załącznik do uchwały Nr 361/VI/VI/2019 

Senatu PWSZ w Koninie z dnia 10 czerwca 2019 r.  bez poświadczonej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co 

najmniej C1. 


