Uchwała Nr 30/2016
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 25 maja 2016r.
w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych na
poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2016/2017
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia
finansowania kształcenia ze środków publicznych określa się liczbę miejsc na pierwszy rok
studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2016/2017,
w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych
w uczelni publicznej:
Instytut / Kierunek

W tym liczba miejsc dla
osób, dla których będzie to
kolejny kierunek studiów

Liczba miejsc

Instytut Ekonomiczny

307

Administracja

157

2

Ekonomia

150

2

Instytut Informatyki Stosowanej
Informatyka

119
119

Instytut Pedagogiczno – Językowy

2
265

Filologia

60

2

Filologia polska

35

2

Pedagogika

60

2

Pedagogika specjalna*

50

2

Pedagogika – II stopnia**

60

2

Instytut Politechniczny

199

Budownictwo

67

2

Mechanika i budowa maszyn

72

2

Inżynieria środowiska*

60

2

*zgodnie z wnioskiem do MNiSW o wyrażenie zgody na zwiększenie ogólnej liczby osób, które Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu może przyjąć na studia stacjonarne w na rok akademicki 2016/2017
**pod warunkiem uzyskania decyzji MNiSW na utworzenie kierunku studiów oraz zgodnie z wnioskiem do
MNiSW o wyrażenie zgody na zwiększenie ogólnej liczby osób, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu może przyjąć na studia stacjonarne w na rok akademicki 2016/2017

§2
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu upoważnia Rektora do
podejmowania decyzji w sprawie przesunięcia liczby miejsc pomiędzy poszczególnymi
kierunkami studiów w przypadku niewykorzystania liczby miejsc na danym kierunku studiów
lub nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PWSZ
w Elblągu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

