
PAŃSTWOWA 
WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

W RACIBORZU 
 

UCHWAŁA NR 112/2008  
Senatu Państwowej Wy Ŝszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian do Uchwały Nr 24/2007  Senatu Państwowej 

WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 pa ździernika 2007 r. 
dotycz ącej planów studiów 2008-2011 na kierunku filologia 

 
 
 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 62 ust. 1 pkt 11, art. 68 ust. 1 pkt 2  
w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 32 ust. 1 pkt 10, 
§ 36 i § 77 ust. 4 Statutu Uczelni, Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej  
w Raciborzu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W Uchwale Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 24/2007 z dnia 25 października 2007 r. w 
sprawie zatwierdzenia planów studiów 2008 – 2011 na kierunku filologia wprowadza 
się następujące zmiany: 
1. Dokonuje się zmiany w tytule uchwały w treści „utworzenia nowych specjalności”, 
ostatecznie tytuł uchwały przyjmuje brzmienie:  
 „ w sprawie utworzenia nowych specjalności oraz zatwierdzenia planów studiów 
2008 – 2011 na kierunku filologia”.  
2. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: 
 „ust. 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o utworzenie od roku akademickiego 
2008/2009 na kierunku filologia nowych specjalności: filologia angielska z filologią 
czeską oraz filologia angielska z filologią rosyjską.  
 ust. 2. Pozytywnie opiniuje się wniosek w sprawie zatwierdzenia planów studiów 
2008-2011 na kierunku filologia. Plany studiów stanowią załączniki Nr 1 i 2 do 
uchwały.”. 
3. Po paragrafie 1 dodaje się paragraf 2 w brzmieniu: 
 „Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Instytutu Neofilologii PWSZ 
w Raciborzu.”. 
4. Po paragrafie 2 dodaje się paragraf 3 w brzmieniu: 
 „Przyjęte plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Uczelnianą 
Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu.”.  
5. Paragrafy 2 i 3 otrzymują kolejno numerację paragrafu 4 i 5. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się prorektorowi d/s. dydaktyki i spraw studenckich. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

                    Przewodniczący Senatu 


