
N.0001.39.2022                                                   

 

Uchwała nr 54/22 

Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 28 września 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 Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej 

Państwowej  Uczelni Zawodowej we Włocławku) w roku akademickim 2023/2024” 

   
Na podstawie art. 70 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 574 ze zm.)  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku nr 1 do uchwały nr 11/22 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku (wcześniej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 24 maja 2022 

r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku (wcześniej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) w 

roku akademickim 2023/2024” wprowadza się następujące zmiany:    

1) w § 2  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jako przedmiot kierunkowy na poszczególnych kierunkach/specjalnościach ustala 

się jeden z podanych w poniższej tabeli: 

 

Tabela 1  

Lp. Kierunek/specjalność Przedmiot 

1. Administracja historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

język polski 

2.  Automatyka i robotyka matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, 

informatyka, chemia, język polski, język obcy 

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

język polski 

4. Filologia/Filologia angielska język angielski 

5. Finanse i rachunkowość matematyka, geografia, wiedza o 

społeczeństwie, język polski, język obcy 

6. Informatyka matematyka, informatyka, geografia, fizyka,  

fizyka i astronomia, chemia, język polski, język 

obcy 

7. Inżynieria zarządzania matematyka, geografia, wiedza o 

społeczeństwie, język polski, język obcy 

8. Mechanika i budowa maszyn matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, 

chemia, język polski, język obcy 

9. Nowe media i e-biznes język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 

matematyka, język obcy 

10. Pedagogika język polski, historia, biologia, wiedza o 

społeczeństwie 

11. Pedagogia przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

język polski historia, biologia, wiedza o 

społeczeństwie, język obcy 



 

§ 2. 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauczania i Studentów. 

 

 

§ 3.  

 

Ustala się tekst jednolity załącznika nr 1 do uchwały ustalającej „Warunki, tryb oraz termin 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku) w roku akademickim 2023/2024”, w brzmieniu określonym 

niniejszą uchwałą. 

  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 
 

           Przewodniczący 

                                                                                                   Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

                                                                                                        we Włocławku 

 

 

                                                                                                     dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pielęgniarstwo biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia,  

język polski, język obcy 

13 Prawo język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 

język obcy 

14. Zarządzanie matematyka, geografia, wiedza o 

społeczeństwie, język polski, język obcy  


