
 

N.021.13.2022 

 

Zarządzenie Nr 39/22  

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 01 czerwca 2022 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 18/22 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 22 

marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej  

i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku 

akademickim 2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego 

 

Na podstawie § 9 pkt 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 22/21 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023” zmienionej Uchwałą Nr 2/22 Senatu 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie ustalenia „Warunków, 

trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok 

studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023 oraz Uchwałą Nr 

12/22 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale ustalającej „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku w roku akademickim 2022/2023, a także na podstawie § 8 pkt 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 

10/22 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia 

„Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego 

stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku 

akademickim 2022/2023” w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 18/22 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 22 marca 2022 

roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej  

na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 

2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego, wprowadza się następujące zmiany: 

§1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przeprowadzić rekrutację na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,  

na kierunki/specjalności: Filologia angielska, Nowe media i e-biznes, Pedagogika, Administracja, 

Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Informatyka, Inżynieria 

zarządzania, Mechanika i budowa maszyn oraz Pielęgniarstwo..”  

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 roku. 
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