
           PAŃSTWOWA  
WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
 W RACIBORZU 
 

UCHWAŁA NR 96/2008  
Senatu Państwowej Wy Ŝszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

z dnia 25 września 2008 r. 
w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2008/2009  specjalno ści 

na kierunkach studiów prowadzonych w PWSZ w Racibor zu 
 
 Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 5, art. 62 ust. 1 pkt 3, pkt 11 ustawy z dnia 27 
lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym ( Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi 
zmianami), w związku z § 32 ust.1 pkt 6 i § 36 ust.,3, § 77 ust. 1 Statutu PWSZ, 
Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
 
1. Pozytywnie opiniuje się wniosek o uruchomienie pierwszego roku studiów na 
specjalnościach prowadzonych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w 
Raciborzu. 
 

1) Wychowanie fizyczne: 
 Specjalności: 
  odnowa biologiczna - studia stacjonarne i niestacjonarne, 
  wychowanie fizyczne w szkole - studia stacjonarne i niestacjonarne, 
  instruktorsko-trenerska - studia stacjonarne i niestacjonarne. 
 
2) Pedagogika 
 Specjalności: 
  pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne i niestacjonarne, 
  pedagogika socjalna – studia stacjonarne, 
  edukacja elementarna z językiem obcym – studia stacjonarne, 
  terapia psychopedagogiczna – studia stacjonarne. 
 
3) Socjologia - studia stacjonarne i niestacjonarne 
 Specjalność jest obierana po czwartym semestrze, do wyboru: 
  kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej, 
  zarządzanie zasobami ludzkimi, 
  media i komunikacja społeczna. 
 
4) Automatyka i robotyka - studia stacjonarne i niestacjonarne 
 Specjalność jest obierana po czwartym semestrze studiów, do wyboru: 
  automatyka przemysłowa, 
  sterowniki logiczne. 
 
5) Matematyka - studia stacjonarne 
 Specjalność jest obierana po pierwszym semestrze studiów, do wyboru 
  specjalność nauczycielska, 
  matematyka w finansach i ekonomii, 
  matematyka w informatyce. 



 
6) Filologia 
 Specjalności: 

filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym – studia 
stacjonarne i niestacjonarne, 
filologia germańska z przygotowaniem pedagogicznym –studia 
stacjonarne, 
filologia angielska z filologią czeską – studia stacjonarne, 
filologia angielska z filologią rosyjską – studia stacjonarne. 

 
7) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne 
 Specjalność jest obierana po drugim semestrze studiów, do wyboru 
  kreacja plastyczna z grafiką uŜytkową, 
  obraz cyfrowy i fotograficzny, 
  techniki malarskie i projektowanie witraŜu. 

 
2. Ze względu na nikłe zainteresowanie kandydatów nie uruchamia się studiów 
następujących kierunków i specjalności: 
 1) kierunek historia – studia stacjonarne i niestacjonarne, 

 2) kierunku pedagogika: 
  pedagogika socjalna – studia niestacjonarne, 

  terapia psychopedagogiczna – studia niestacjonarne, 
 3) kierunku matematyka – studia niestacjonarne wszystkich specjalności, 

4) kierunku filologia: 
 filologia germańska z przygotowaniem pedagogicznym –studia 

niestacjonarne, 
 filologia angielska z filologią czeską – studia niestacjonarne, 
 filologia angielska z filologią rosyjską – studia niestacjonarne. 
 filologia czeska – studia stacjonarne i niestacjonarne, 
 filologia rosyjska nauczycielska - – studia stacjonarne i niestacjonarne. 
5) kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia 
 niestacjonarne wszystkich specjalności. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się prorektorowi ds. dydaktyki i spraw studenckich. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Senatu 
 


