
  

 

 

 
 

Uchwała nr PWSW-SEK-0003/74/21 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 25 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany w Uchwale nr 122/2019 Senatu PWSW w Przemyślu z dnia  

16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia 

laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów 

w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, na okres czterech 

lat począwszy od roku akademickiego 2020/2021 (lata 2020/2021 – 2023/2024) wraz ze 

zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr PWSW-SEK-0003/37/20 Senatu PWSW  

w Przemyślu z dnia 28 maja 2020 r. oraz Uchwałą nr PWSW-SEK-0003/43/21 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 14 maja 2021 r.  

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 2 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1669), Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do Uchwały nr 122/2019 Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, na okres czterech lat począwszy od roku 

akademickiego 2020/2021 (lata 2020/2021 – 2023/2024) wraz ze zmianami wprowadzonymi 

Uchwałą nr PWSW-SEK-0003/37/20 Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 28 maja 2020 r. 

oraz Uchwałą nr PWSW-SEK-0003/43/21 w tabeli wprowadza się następującą zmianę: 

1) w kolumnie nr 3 „kierunki PWSW, na które przyjmowani są laureaci i finaliści” z listy 

kierunków w pkt. 1, 5, 7, 12, 15 i 26 skreśla się kierunek „filologia polska”; 

2) w kolumnie nr 3 „kierunki PWSW, na które przyjmowani są laureaci i finaliści” z listy 

kierunków w pkt. 5, 7, 17-24 i 26 skreśla się kierunek „socjologia”. 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały nr 122/2019 Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, na okres czterech lat począwszy od roku 

akademickiego 2020/2021 (lata 2020/2021 – 2023/2024) wraz ze zmianami wprowadzonymi 

Uchwałą nr PWSW-SEK-0003/37/20 Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 28 maja 2020 r. 

oraz Uchwałą nr PWSW-SEK-0003/43/21 pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Rektor 

 

Dr Paweł Trefler  
 

 


