
PAŃSTWOWA 
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

W RACIBORZU 
 
 

UCHWAŁA NR 12/2022 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

z dnia 31 marca 2022 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o  szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574) - dalej PoSzWiN, art. 45, art. 96 ust. 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz § 38 pkt 6 Statutu Uczelni (Uchwała 
nr 61/2019 Senatu Uczelni ze zm.),  Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadza się zmianę do Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Raciborzu uchwalonego uchwałą nr 27/2021 Senatu PWSZ w Raciborzu w dniu 
29 kwietnia 2021 r. 
 

§ 2 
Zmiana polega na dodaniu  § 13a w brzmieniu:  

„§ 13a. 
1. Obywatelowi polskiemu lub obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli 
studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu 
studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni 
działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi 
okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę 
uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się.  

2. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadza się zgodnie z Regulaminem 
potwierdzania efektów uczenia się Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia 
może zobowiązać studenta, o którym mowa w ust. 1, do złożenia określonych 
egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. 

4. W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 1 dysponuje całością bądź częścią 
dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki 
zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, względnie jest możliwość pobrania tych 
dokumentów w wersji elektronicznej uznanie okresów tych studiów, zdanych 
egzaminów, zaliczeń lub praktyk zawodowych, następuje w oparciu o te dokumenty,  
a w pozostałej części mają zastosowanie ust. 1-3. 



5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 możliwe jest przeniesienie się obywatela 
polskiego lub obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
jest uznawany za legalny, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni 
działającej na terytorium Ukrainy w oparciu o regulację § 13 Regulaminu studiów 
Państwowej Wyższej Szkoły, bez konieczności dopełnienia wymogów, o których mowa 
w § 13 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 Regulaminu studiów.” 

 
§ 3  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi ds. organizacji. 
 

§ 4 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Zmiany regulaminu studiów, o których mowa w § 2 wejdą w życie po uzgodnieniu z 

samorządem studenckim. Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim 
wynosi 5 dni roboczych. Informacja o uzgodnieniu zmian regulaminu studiów z  
samorządem studenckim zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu, 
zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej W Raciborzu. 

3. W przypadku braku uzgodnienia zmiany regulaminu wejdą w życie na mocy ponownej 
uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego składu. 

4. Stosownie do art. 358 ust. 1 pkt 6 PoSzWiN informacja o wejściu w życie zmian regulaminu 
studiów w każdym z przypadków, o których mowa w ust. 2 i 3 zostanie udostępniona na 
stronie podmiotowej BIP Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w terminie 
14 dni. 

 
Przewodniczący Senatu  

dr Paweł Strózik 
 


