
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2021 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  

w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów  

 

  

Do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wprowadza się 

następujące poprawki: 

1. w § 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Organy Uczelni  zobowiązane są do 

podejmowania działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji planu 

studiów i programu kształcenia przez studentów z niepełnosprawnościami, 

przewlekle chorych oraz ze szczególnymi potrzebami  uwzględniając stopień  

i charakter niepełnosprawności, choroby lub potrzeb oraz specyfikę danego kierunku 

i specjalności studiów.” 

2. w § 2 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: „Studentom kierunków medycznych decyzja  

o przyznaniu IOS wydawana jest w oparciu o wewnętrze zasady i regulacje przyjęte  

i obowiązujące w instytucie prowadzącym ten kierunek studiów.” 

3. dodaje się § 3a w brzmieniu:  

1) „Studenci z niepełnosprawnościami, przewlekle chorzy lub ze szczególnymi 

potrzebami mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej 

realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do 

rodzaju niepełnosprawności, choroby lub szczególnych potrzeb”. 

2) Do studentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby: 

a) niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub dokument równoważny, 

b) przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w BON dokumentacja 

medyczna, 

c) u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do 

pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona  

w BON dokumentacja specjalistyczna, 

d) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu. 

3) Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Dyrektor 

Instytutu.  

4) Szczegółowe warunki i zasady dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze szczególnymi 

potrzebami  określa Rektor w drodze zarządzenia.” 

4. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przed rozpoczęciem semestru Rektor akceptuje 

sporządzony podział na grupy studenckie. Student jest zobowiązany do uczestniczenia  

w zajęciach grupy, do której został przypisany. Dopisanie studenta do sporządzonej listy 

grupy lub zmiana grupy następuje na uzasadniony wniosek studenta kierowany do 

dyrektora Instytutu. Przy zmianie grupy zajęciowej bierze się pod uwagę liczbę 

studentów w istniejących już grupach.” 



5. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Opiekę nad studentami z niepełnosprawnościami, 

przewlekle chorymi oraz ze szczególnymi potrzebami sprawuje pełnomocnik Rektora 

ds. osób niepełnosprawnych we współpracy z Biurem Obsługi Osób 

Niepełnosprawnych (BON). Funkcjonowanie Biura regulują odrębne przepisy.”    

6. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Student z niepełnosprawnościami może ubiegać 

się o indywidualną organizację studiów (IOS) w dowolnym terminie oraz uzyskiwać 

zaliczenia i zdawać egzaminy w terminach ustalonych indywidualnie z prowadzącymi 

zajęcia, zgodnie z organizacją roku akademickiego.” 

7. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Z wymienionego w ust 2 prawa mogą skorzystać 

także studenci dotknięci przewlekłą chorobą lub szczególnymi potrzebami, które 

uniemożliwiają systematyczne uczestnictwo w zajęciach.” 

8. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Student z niepełnosprawnością, przewlekle 

chorych lub ze szczególnymi potrzebami niepełnosprawny może ubiegać się o: 

1) zmianę warunków uczestniczenia w zajęciach oraz zmianę formy ich zaliczenia; 

2) indywidualne warunki korzystania z biblioteki i innych zbiorów uczelnianych; 

3) zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Uczelni; 

4) pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania,  

z zachowaniem praw autorskich; 

5) zmianę grupy wykładowej, ćwiczeniowej, językowej, laboratoryjnej, projektowej 

na lepiej dostosowaną do jego możliwości; 

6) dopasowanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego do rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, choroby lub szczególnych potrzeb; 

7) korzystania z dodatkowych urządzeń, które są własnością Uczelni; 

8) możliwość korzystania z pomocy osób trzecich w trakcie zajęć.” 

9. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Opłaty za wyznaczone różnice programowe 

obowiązują od zaliczonych semestrów. Wysokość opłat określa Regulamin opłat za 

usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu.” 

10. § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli osobą dokonującą zaliczenia lub 

przeprowadzającą egzamin komisyjny jest dyrektor Instytutu, przyjęcia odwołania, 

powołania i przewodniczenia komisji oraz wyznaczenia terminu zaliczenia dokonuje 

właściwy Prorektor.” 

11. § 29 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Do czasu wprowadzenia Zintegrowanego 

systemu informatycznego średnią ocen w § 29 punkt 2 do 5 oblicza się jako średnią 

arytmetyczną.” 

12. § 30 ust 15 otrzymuje brzmienie: „Student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty  

z tytułu powtarzania semestru lub powtarzania przedmiotu zgodnie z regulaminem 

opłat.” 

13. § 31 ust.  5 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli reaktywowany student nie zaliczył jedynie 

seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów, dyrektor Instytutu 

wyznacza do zaliczenia tylko ten przedmiot. Dyrektor Instytutu wydaje polecenie 

pracownikowi DOS przepisania ocen z ostatniego semestru studiów. Obowiązkiem 

studenta jest zaliczenie jedynie seminarium dyplomowego/projektu dyplomowego/ 

projektu inżynierskiego.” 



14. § 35 ust.  2 otrzymuje brzmienie: „Student składa pracę dyplomową teoretyczną lub 

praktyczną zgodnie ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do egzaminu 

dyplomowego w dwóch egzemplarzach. Sposób weryfikacji prac dyplomowych 

Jednolitym Systemem Antyplagiatowym określają odrębne przepisy.” 

15. § 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Na kierunku pielęgniarstwo promotorem  

i recenzentem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej tytuł 

zawodowy magistra pielęgniarstwa (lub równorzędny) oraz prawo wykonywania 

zawodu.” 

16. § 42 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „średnia ocen obliczana zgodnie z § 29 

niniejszego Regulaminu.” 

17. § 42 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ostateczny wynik studiów stanowi sumę ½ 

średniej oceny, o której mowa w pkt 1 oraz ¼ ocen wymienionych w pkt 2 i 3.” 

  

 


