Rejestr uchwał i stanowisk Senatu PWSZ w Raciborzu
uchwała
numer
Nr 1/2002

Nr 2/2002
Nr 3/2002
Nr 4/2002
Nr 5/2002

Nr 6/2002
Nr 7/2002
Nr 8/2002

Nr 9/2002
Nr 10/2002
Nr 11/2002

Nr 12/2002
Nr 13/2002

Nr 14/2002

Nr 15/2002
Nr 16/2002
1/2002
wspólne
Nr 17/2003
Nr 18/2003

Nr 19/2003
Nr 20/2003

Nr 21/2003

Nr 22/2003

stanow.
numer

z dnia

w sprawie

28.02.2002 Regulaminu obrad Senatu
nr 1/2002 28.02.2002 Wniosku do Konwentu dotyczącego rozmiarów kształcenia w roku
akademickim 2002/2003
nr 2/2002 28.02.2002 Utworzenia Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz powierzenia
funkcji dyrektora Instytutu
nr 3/2002 28.02.2002 Zatrudnienia kadry dydaktycznej
28.02.2002 Wyboru Prorektora PWSZ w Raciborzu
28.02.2002 Ustanowienia zasad rekrutacji studentów
28.02.2002 Wniosku o wprowadzenie nowej specjalności kształcenia
4.04.2002 Utworzenia stanowisk wicedyrektorów Instytutu Studiów
Edukacyjnych
nr 4/2002
4.04.2002 Powierzenia obowiązków wicedyrektora Instytutu Studiów
Edukacyjnych
nr 5/2002
4.04.2002 Utworzenia studiów podyplomowych i kursów specjalnych
nr 6/2002
4.04.2002 Powołania Pełnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych
oraz kursów specjalnych.
4.04.2002 Wniosku o wprowadzenie nowej specjalności kształcenia
4.04.2002 Współpracy z uczelniami wyższymi
4.04.2002 Ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli
akademickich na rok akademicki 2002/2003 oraz rodzaju zajęć
dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum
24.10.2002 Regulaminu wyborów rektora i prorektorów w roku 2002 oraz
kalendarza czynności wyborczych
24.10.2002 Regulaminu rozliczania pensum
24.10.2002 Podziału wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stosunku
pracy nauczycieli akademickich, w celu wyodrębnienia części
wynagrodzenia za prace twórcze chronione prawem autorskim
24.10.2002 Ustanowienia zasad i trybu rekrutacji studentów w roku
akademickim 2003/2004
24.10.2002 Zmiany Uchwały Nr 8 dotyczącej ustalenia wymiaru pensum
dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki
2002/2003 oraz rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w
ramach pensum.
24.10.2002 Określenia zasad podziału oraz przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród pracowników PWSZ w Raciborzu nie
będących nauczycielami.
5.12.2002r ustalenia kandydatów na Rektora do zaopiniowania przez Konwent
5.12.2002r upoważnienia Rektora do powoływania samodzielnych
pracowników nauki na stanowisko profesora
1/2002 19.12.2002 Statutu PWSZ w Raciborzu
wspólne
Nowych kierunków kształcenia
27.02.2003 wniosków o wprowadzenie nowych kierunków kształcenia
27.02.2003 ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli
akademickich oraz rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanego w
ramach pensum
nr 7/2003 27.02.2003 powierzenia funkcji Dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych
nr 8/2003 27.02.2003 powierzenia funkcji wicedyrektorów Instytutu Studiów
Edukacyjnych
nr 9/2003 27.02.2003 planów działalności finansowej PWSZ w Raciborzu w 2003 roku
5.06.2003 rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
za rok 2002
5.06.2003 uzupełniających studiów licencjackich dla absolwentów Kolegiów
Nauczycielskich o specjalnościach Wychowanie Fizyczne oraz
Pedagogika Resocjalizacyjna
5.06.2003 przyjęcia Regulaminu Pracy PWSZ w Raciborzu (zmiany
wprowadzono Zarządzeniem Rektora 67/2006 z dnia 27 marca
2006)
5.06.2003 planu rzeczowo-finansowego PWSZ na rok 2003
nr 10/2003
2.10.2003 utworzenia Instytutu Studiów Społecznych
nr 11/2003
2.10.2003 powierzenia funkcji Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych
nr 12/2003
2.10.2003 powierzenia funkcji wicedyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych
nr 13/2003
2.10.2003 zatrudnienia kadry dydaktycznej

Nr 23/2003
Nr 24/2003
Nr 25/2003
Nr 26/2003
Nr 27/2003
Nr 28/2003
Nr 29/2003
Nr 30/2003
Nr 31/2003
Nr 32/2003
nr 14/2003
Nr 33/2004
Nr 34/2004

Nr 35/2004
Nr 36/2004
Nr 37/2004
Nr 38/2004
Nr 39/2004
nr 15/2004
Nr 40/2004
nr 16/2004
Nr 41/2004
nr 17/2004
Nr 42/2004
Nr 43/2004
Nr 44/2004
Nr 45/2004
Nr 46/2004

Nr 47/2004
nr 18/2004
Nr 48/2004
Nr 49/2005
Nr 50/2005
Nr 51/2005
Nr 52/2005
Nr 53/2005
19/2005
Nr 54/2005
Nr 55/2005
Nr 56/2005
Nr 57/2005
Nr 58/2005
20/2005

21/2005

2.10.2003 anulująca Uchwałę Nr 8/2002 i Uchwałę Nr 13/2002 w sprawie
ustalenia pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich
2.10.2003 zmiany do „Regulaminu rozliczania pensum”
2.10.2003 przyjęcia „Regulaminu Studiów”
11.12.2003 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na lata 2004/2005 i 2005/2006
11.12.2003 przyporządkowania prowadzonych specjalności do kierunków
studiów
11.12.2003 utworzenia nowych kierunków kształcenia
11.12.2003 „regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu”
11.12.2003 przyjęcie „Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Raciborzu”
11.12.2003 dofinansowania kosztów programowych obozów letnich i zimowych
11.12.2003 powołania „Komisji Dyscyplinarnej” i „Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej”
18.12.2003 wspólnego kształcenia filologów PWSZ w Raciborzu z NKJO w
Raciborzu oraz przejęcia zadań organu prowadzącego
22.01.2004 zmian w „Regulaminie Studiów”
22.04.2004 zmian w planach nauczania na specjalnościach pedagogika
resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym oraz wychowanie
fizyczne i zdrowotne
22.04.2004 powołania Rady Redakcyjnej Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu
22.04.2004 zatwierdzenia Regulaminu przyznawania stypendiów
3.06.2004 planu rzeczowo-finansowego na rok 2004
3.06.2004 sprawozdania finansowego uczelni za rok 2003
9.09.2004 protokół Uczelnianej Komisji Wyborczej dot. wyboru Prorektora
PWSZ
9.09.2004 powierzenia funkcji dyrektora ISE i dyrektora KF
9.09.2004 przyznania indywidualnego planu i programu studiów
niepełnosprawnemu studentowi Łukaszowi Kądziołkowi
9.09.2004 kryteriów przyznawania stypendium za wyniki w nauce i sporcie
9.09.2004 zmian w planie studiów na kierunku - Historia
28.10.2004 utworzenia Instytutu Kultury Fizycznej
28.10.2004 zmian w planach nauczania na kierunku: Pedagogika, Matematyka
i Wychowanie Fizyczne
28.10.2004 zmian w planie rzeczowo-finansowym w roku 2004
29.11.2004 Zaopiniowania wniosku o stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia w nauce
16.12.2004 struktury organizacyjnej PWSZ w Raciborzu
16.12.2004 przyporządkowania nazwy przedmiotu na specjalności:
wychowanie plastyczne z grafiką użytkową do nazwy przedmiotu w
standardzie.
16.12.2004 zmian w Stanowisku nr 16/2004 z dnia 9.09.2004 r. w sprawie
kryteriów przyznawania stypendium za wyniki w nauce i sporcie.
16.12.2004 powierzenia funkcji kierowników zakładów.
16.12.2004 obsługi bankowej uczelni.
17.02.2005 zmian w planie nauczania i organizacji studiów na kierunku:
Pedagogika
10.01.2005 nowych specjalności kształcenia w roku akademickim 2005/2006
17.02.2005 zmian w Statucie PWSZ
17.02.2005 zmiany nazwy specjalności na kierunku: Wychowanie Fizyczne
17.02.2005 utworzenia dodatkowych specjalizacji kształcenia na kierunku:
Pedagogika Resocjalizacyjna
28.04.2005 powierzenia funkcji dyrektora Instytutu Studiów Społecznych
28.04.2005 zasad organizacji grup na zajęcia dydaktyczne
28.04.2005 zmiany w planie nauczania na kierunku Pedagogika
28.04.2005 zmiany do regulaminu świadczeń socjalnych
28.04.2005 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2006-2007
28.04.2005 zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad
stopnia centralnego w latach 2006-2008.
28.04.2005 projektu studiów wyższych zawodowych w specjalności
nauczycielskiej kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie
przedszkolne, specjalność dodatkowa – język obcy
28.04.2005 projektu studiów wyższych zawodowych w specjalności
nauczycielskiej wychowanie fizyczne w szkole, specjalność
dodatkowa – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Nr 59/2005
Nr 60/2005

Nr 61/2005

Nr 62/2005
Nr 63/2005
Nr 64/2005
Nr 65/2005
Nr 66/2005

Nr 67/2005
Nr 68/2005
Nr 69/2005
Nr 70/2005
Nr 71/2005

Nr 72/2005
Nr 73/2005
Nr 74/2005
Nr 75/2005
76/2005
77/2005
78/2005
79/2005
80/2005

81/2005
82/2006
83/2006
84/2006
85/2006
86/2006
87/2006

88/2006

22/2005 28.04.2005 projektu studiów wyższych zawodowych w specjalności
nauczycielskiej wychowanie fizyczne w szkole, specjalność
dodatkowa – pedagogika resocjalizacyjna.
16.06.2005 sprawozdania finansowego uczelni za rok 2004
16.06.2005 planu rzeczowo-finansowego na rok 2005
23/2005 16.06.2005 powołania Instytutu Neofilologii
24/2005 16.06.2005 powierzenia funkcji dyrektora Instytutu Neofilologii
25/2005 16.06.2005 powierzenia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Neofilologii
30.06.2005 zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję w ramach
ZPORR Działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego”
26/2005 22.09.2005 zatrudnienia kadry dydaktycznej we wszystkich instytutach
22.09.2005 zmiany w nazwie Instytutu Kultury Fizycznej
22.09.2005 włączenia Zakładu Wychowania Plastycznego z Grafiką Użytkową
do Instytutu Kultury Fizycznej i Sztuki
22.09.2005 zmian w Regulaminie Pracy PWSZ w Raciborzu
22.09.2005 zmian w planach nauczania na wszystkich kierunkach kształcenia
22.09.2005 zmian w planach nauczania na Kierunku: Filologia oraz
specjalności Wychowanie Plastyczne z Grafiką Użytkową
przyporządkowaną do kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie
Sztuk Plastycznych.
27/2005 13.10.2005 zatwierdzenia Raportu Samooceny kierunku Wychowanie Fizyczne
dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
13.10.2005 zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2005
24.11.2005 przyjęcia regulaminu pomocy materialnej dla studentów
stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Raciborzu
24.11.2005 wprowadzenia zmian w planach kształcenia na kierunkach
Pedagogika i Matematyka
24.11.2005 wprowadzenia zmian w planie kształcenia na kierunku Historia
24.11.2005 zatwierdzenia planu podyplomowych studiów na kierunku
Wychowanie Fizyczne dla absolwentów specjalności Pedagogika
Resocjalizacyjna z Wychowaniem Fizycznym
24.11.2005 zatwierdzenia planu podyplomowych studiów organizowanych
przez ISE
24.11.2005 organizacji kursów instruktorskich i kwalifikacyjnych przez IKFiSzt
oraz ISE
24.11.2005 wniosku o wprowadzenie kierunku kształcenia Automatyka i
Robotyka
24.11.2005 wniosku o wprowadzenie kierunku kształcenia Biologia – uchwała
odrzucona
24.11.2005 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2006/2007
24.11.2005 zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad
stopnia centralnego w latach 2006 - 2008
24.11.2005 przypadków zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki
zawodowej
24.11.2005 zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2005
24.11.2005 zmian w planie kształcenia na kierunku Edukacja Artystyczna w
Zakresie Sztuk Plastycznych na specjalności wychowanie
plastyczne z grafiką użytkową
24.11.2005 zatrudnienia kadry dydaktycznej w Instytucie Kultury Fizycznej i
Sztuki
19.01.2006 wniosku o wprowadzenie na kierunku matematyka nowej
specjalności matematyka w finansach i ekonomii.
19.01.2006 wniosku o wprowadzenie na kierunku socjologia nowej
specjalności media i komunikacja społeczna
19.01.2006 wniosku o wprowadzenie na kierunku edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych nowych specjalności (nie przyjęta)
19.01.2006 zmian w planach kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych
19.01.2006 organizacji kursu asertywności organizowanego przez Instytut
Studiów Edukacyjnych
19.01.2006 upoważnienia Rektora do zawierania umów między uczelnią, a
studentem, określających warunki odpłatności za studia
niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające
19.01.2006 zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej PWSZ w Raciborzu
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19.01.2006 zmian w planach kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne
specjalności wychowanie fizyczne w szkole i specjalności
instruktorsko-trenerskiej.
23.02.2006 wniosku o zmianę specjalności i powołanie nowych na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
23.02.2006 wniosku o wprowadzenie na kierunku wychowanie fizyczne nowej
specjalności.
23.02.2006 zmiany do regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Raciborzu.
23.02.2006 uchwalenia Statutu PWSZ w Raciborzu.
23.02.2006 uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu.
23.02.2006 zmian w planach kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych specjalności wychowanie plastyczne z
grafiką użytkową.
23.02.2006 wyrażenia zgody na zakup zabudowanych nieruchomości
gruntowych na cele dydaktyczne oraz socjalne dla społeczności
akademickiej PWSZ w Raciborzu.
23.02.2006 zatwierdzenia planu studiów podyplomowych organizowanych
przez Instytut Studiów Edukacyjnych.
27.04.2006 wyrażenia zgody na obciążenie mienia Uczelni hipoteką.
27.04.2006 zmiany Uchwały Nr 76/2005 w sprawie zasad i trybu przyjęć na
studia oraz egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim
2006/2007.
27.04.2006 zmiany Uchwały Nr 77/2005 w sprawie zasad przyjmowania na
studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach
2006-2008.
27.04.2006 upoważnienia Rektora PWSZ w Raciborzu do opłacania składek
członkowskich obowiązujących w KRASP i KRePSZ.
25.05.2006 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Raciborzu na
rok 2006.
25.05.2006 wyboru Biegłego Rewidenta do kontroli sprawozdania finansowego
PWSZ w Raciborzu za 2005 r.
25.05.2006 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2007/2008.
25.05.2006 zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów PWSZ w
Raciborzu.
12.06.2006 zmian w planach nauczania w związku z wprowadzeniem na
wszystkich kierunkach studiów przedmiotu „pomoc przedlekarska”
12.06.2006 sprawozdania finansowego PWSZ w Raciborzu za rok 2005.
12.06.2006 zmiany nazwy specjalności na kierunku pedagogika.
12.06.2006 zmian w planach nauczania na kierunku edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych.
12.06.2006 zmian w planach nauczania na kierunku socjologia.
12.06.2006 zmian w planach nauczania na kierunku historia.
12.06.2006 zmian w planach nauczania na kierunku filologia.
12.06.2006 zmian w planach nauczania na kierunku wychowanie fizyczne.
12.06.2006 wniosku o wprowadzenie na kierunku historia nowej specjalności
„historia nauczycielska z edukacją artystyczną w zakresie sztuk
plastycznych”
12.06.2006 zmian w planach nauczania na kierunku pedagogika.
12.06.2006 zmian w organizacji studiów na kierunku edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych.
12.06.2006 zmian w planach nauczania studiów niestacjonarnych dotyczących
przesunięcia zajęć z języka obcego.
12.06.2006 zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia.
27.09.2006 wprowadzenia zmian w regulaminie pomocy materialnej dla
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w
Raciborzu.
27.09.2006 zatwierdzenia planów kształcenia specjalności dodatkowych na
specjalnościach i specjalizacjach nauczycielskich.
27.09.2006 zmian w planach studiów na kierunku socjologia, studia
stacjonarne i niestacjonarne 2005-2008.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o powołanie Międzyinstytutowego Studium
Pedagogicznego w PWSZ w Raciborzu. Uchwały nie podjęto –
została odłożona w czasie.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku rektora o przyznanie stypendium ministra
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za osiągnięcia w nauce. Studentka Anna Burek.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku rektora o przyznanie stypendium ministra
za osiągnięcia w nauce. Studentka Anita Lenart.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o zatrudnienie Dyrektora Biblioteki PWSZ
w Raciborzu.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o utworzenie Instytutu Techniki i
Matematyki w PWSZ w Raciborzu.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o włączenie Zakładu Matematyki PWSZ do
Instytutu Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o utworzenie Instytutu Sztuki PWSZ w
Raciborzu.
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Sztuki PWSZ w Raciborzu.
27.09.2006 zaopiniowania zmiany w nazwie i strukturze organizacyjnej
Instytutu Kultury Fizycznej i Sztuki PWSZ w Raciborzu.
27.09.2006 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Studiów
Edukacyjnych
27.09.2006 zaopiniowania wniosku o zatrudnienie kadry dydaktycznej we
wszystkich instytutach PWSZ w roku akademickim 2006/2007.
27.09.2006 stanowisk oraz rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.
27.09.2006 podziału wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stosunku
pracy nauczycieli akademickich, w celu wyodrębnienia części
wynagrodzenia za prace twórcze chronione prawem autorskim.
26.10.2006 wprowadzenia zmian do Statutu PWSZ.
26.10.2006 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów PWSZ.
26.10.2006 - uchwała wycofana z porządku obrad – (dot. wprowadzenia zmian
w planach kształcenia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych prowadzonych w PWSZ w Raciborzu).
26.10.2006 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej ISE PWSZ w
Raciborzu.
26.10.2006 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Kierownika Zakładu
Pedagogiki Ogólnej i Psychologii PWSZ w Raciborzu
26.10.2006 wniosku o zmianę nazwy specjalności studiów prowadzonych na
kierunku pedagogika.
26.10.2006 specjalności dodatkowej studiów prowadzonych na kierunku
pedagogika.
26.10.2006 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Studiów
Społecznych PWSZ w Raciborzu.
26.10.2006 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Kierownika Zakładu
Mediów i Komunikacji Społecznej oraz funkcji Kierownika Zakładu
Filozofii i Logiki PWSZ w Raciborzu.
26.10.2006 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Kierownika Zakładu
Sztuk Pięknych oraz powierzenie funkcji Kierownika Zakładu
Fotografii i Multimediów PWSZ w Raciborzu.
26.10.2006 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Kierownika Zakładu
Automatyki i Robotyki PWSZ w Raciborzu.
26.10.2006 - nie głosowano nad uchwałą – (dot.: powołania Senackiej Komisji
Dydaktyki PWSZ w Raciborzu oraz zatwierdzenia jej składu
osobowego).
26.10.2006 zaopiniowania wniosku o zmianę składu osobowego Rady
Redakcyjnej Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu.
26.10.2006 rozwiązania studiów 2005-2008 na kierunku historia w trybie
niestacjonarnym.
26.10.2006 zaopiniowania wniosku o powołaniu Zakładu Odnowy Biologicznej i
powierzeniu funkcji kierownika Zakładu Odnowy Biologicznej
PWSZ w Raciborzu.
30.11.2006 zmieniająca Uchwałę 134/2006 z dnia 27 września 2006 r. w
sprawie stanowisk oraz rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.
30.11.2006 wyrażenia zgody na realizację ze środków budżetu państwa
inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana
sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę sportową przy ul.
Łąkowej 31 b.
30.11.2006 zatwierdzenia zmian do Planu Rzeczowo-Finansowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rok 2006.
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30.11.2006 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Studiów
Edukacyjnych.
30.11.2006 zatwierdzenia planu kształcenia na kierunku Pedagogika,
specjalność kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie
przedszkolne ze specjalnością dodatkową język angielski na
studiach niestacjonarnych 2006-2009.
30.11.2006 wszczęcia procedury wyborczej władz PWSZ w Raciborzu.
30.11.2006 wprowadzenia w Uczelni procedury określającej warunki i tryb
przenoszenia osiągnięć studenta PWSZ w Raciborzu.
30.11.2006 zaopiniowania wniosków o powierzenie funkcji kierowników
zakładów oraz funkcji kierownika studium w roku akademickim
2006/2007.
30.11.2006 zatwierdzenia zmian w planach kształcenia na kierunku
Pedagogika.
30.11.2006 wprowadzenia zmian w regulaminie pomocy materialnej dla
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w
Raciborzu.
21.12.2006 przyjęcia Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
21.12.2006 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Kultury
Fizycznej.
22.02.2007 wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów PWSZ w Raciborzu.
22.02.2007 nadania pracowni edukacji elementarnej imienia DOCENTA
DOKTORA FRANCISZKA CZECHA.
22.02.2007 zmian w planach kształcenia studiów prowadzonych na kierunku
Wychowanie Fizyczne.
22.02.2007 zmian w planach kształcenia studiów prowadzonych na kierunku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
22.02.2007 powołania Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu.
22.02.2007 wyboru biegłego rewidenta do kontroli sprawozdania finansowego
PWSZ w Raciborzu za rok 2006.
22.02.2007 zmian w planach kształcenia studiów prowadzonych na kierunku
Socjologia.
1.03.2007
wyrażenia zgody na przystąpienie do Porozumienia o współpracy
na rzecz rozwoju regionu.
29.03.2007 zmian w organizacji studiów na kierunku automatyka i robotyka.
29.03.2007 zmian w planach studiów prowadzonych na kierunku automatyka i
robotyka.
29.03.2007 zmiany składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej PWSZ w Raciborzu.
19.04.2007 zatwierdzenia poprawek do Statutu PWSZ.
19.04.2007 zmian składu osobowego w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
PWSZ w Raciborzu.
dodatkowej specjalności nauczycielskiej historia.
19.04.2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w
Raciborzu przy ul. Cecylii 10.
31.05.2007 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2008/2009
31.05.2007 zmian w planach studiów na kierunku pedagogika.
31.05.2007 zmian w planach studiów na kierunku socjologia.
31.05.2007 sprawozdania finansowego uczelni za rok 2006.
31.05.2007 upoważnienia Dyrektora Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu
do wyznaczenia nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym
magistra do prowadzenia seminariów dyplomowych.
28.06.2007 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ na rok 2007
28.06.2007 przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich i
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w PWSZ w
Raciborzu.
28.06.2007 wprowadzenia zmian w regulaminie pomocy materialnej dla
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w
Raciborzu.
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Kadencja 2007 – 2011 Rektor Michał Szepelawy
20.09.2007 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu.
20.09.2007 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Kultury Fizycznej PWSZ w Raciborzu.
20.09.2007 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Neofilologii PWSZ w Raciborzu.
20.09.2007 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Kanclerza PWSZ w
Raciborzu.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2011 na kierunku automatyka i
robotyka.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2010 na kierunku matematyka.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2010 na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2010 na kierunku socjologia.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2010 na kierunku historia.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2010 na kierunku pedagogika.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2010 na kierunku wychowanie
fizyczne.
20.09.2007 zatwierdzenia planów studiów 2007-2010 na kierunku filologia.
20.09.2007 zaopiniowania wniosku o zatrudnienie kadry dydaktycznej we
wszystkich instytutach PWSZ w roku akademickim 2007/2008.
20.09.2007 zatwierdzenia zmian planów studiów 2005-2008 na kierunku
socjologia.
20.09.2007 zatwierdzenia zmian w planach studiów 2006-2010 na kierunku
automatyka i robotyka.
20.09.2007 zatwierdzenia zmian w planach studiów 2005-2008 na kierunku
wychowanie fizyczne.
20.09.2007 zatwierdzenia zmian w planach studiów 2006-2009 na kierunku
wychowanie fizyczne.
20.09.2007 zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe. (E.
Bugdoł).
20.09.2007 uruchomienia w roku akademickim 2007/2008 specjalności na
kierunkach studiów prowadzonych w PWSZ w Raciborzu.
25.10.2007 zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe.
25.10.2007 wyboru biegłego rewidenta do kontroli sprawozdania finansowego
PWSZ w Raciborzu za 2007 rok.
25.10.2007 wprowadzenia zmian w regulaminie pomocy materialnej dla
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w
Raciborzu.
25.10.2007 zmian w planach studiów niestacjonarnych na wszystkich
kierunkach kształcenia.
25.10.2007 zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku filologia.
25.10.2007 zaopiniowania wniosku o powołanie Studium Języków Obcych w
PWSZ w Raciborzu
25.10.2007 zaopiniowania wniosku o powołanie Kierownika Studium Języków
Obcych w PWSZ w Raciborzu.
25.10.2007 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu
Neofilologii PWSZ.
25.10.2007 sprawozdania Rektora PWSZ w Raciborzu z działalności uczelni
za rok akademicki 2006/2007.
25.10.2007 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Techniki
i Matematyki PWSZ.
25.10.2007 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Dyrektora Instytutu
Sztuki PWSZ w Raciborzu.
25.10.2007 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Dyrektora Instytutu
Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu.
25.10.2007 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Dyrektora Instytutu
Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu.
25.10.2007 wyrażenia zgody na zaciągnięcie bankowego kredytu
inwestycyjnego lub pożyczki oraz obciążenie mienia hipoteką.
25.10.2007 zatwierdzenia zmian w planach kształcenia na kierunku
pedagogika.
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29.11.2007 zatwierdzenia wzoru Sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły
Podstawowej w Raciborzu.
29.11.2007 zatwierdzenia wzoru wyróżnienia „Zasłużony dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”.
29.11.2007 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu za rok 2007
29.11.2007 zatwierdzenia zmian w planach kształcenia studiów 2007-2010 na
kierunku filologia.
29.11.2007 zatwierdzenia zmian w planach kształcenia studiów
niestacjonarnych 2006-2009 na kierunku pedagogika.
29.11.2007 wprowadzenia zmian w planach kształcenia studentów
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku wychowanie
fizyczne.
29.11.2007 zatwierdzenia zmian w planach kształcenia studiów na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
29.11.2007 zatwierdzenia zmian w planach kształcenia studiów
niestacjonarnych na kierunku socjologia.
29.11.2007 wprowadzenia zmian w planach kształcenia studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych 2006-2010 na kierunku automatyka i robotyka.
29.11.2007 wprowadzenia zmian w planach kształcenia studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych 2007-2011 na kierunku automatyka i robotyka.
29.11.2007 Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego PWSZ w
Raciborzu.
29.11.2007 Zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej o Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej PWSZ w Raciborzu.
29.11.2007 zaopiniowania wniosku o powołanie Kierownika Studium Języków
Obcych w PWSZ w Raciborzu.
29.11.2007 zaopiniowania wniosku Rektora PWSZ o wyrażenie zgody na
zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie
„Termoizolacja budynku dydaktycznego przy ul. Łąkowej 31 a”.
29.11.2007 zaopiniowania wniosku Rektora PWSZ o wyrażenie zgody na
zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie
„Termoizolacja budynku dydaktycznego przy ul. Łąkowej 31 b”.
21.02.2008 powołania na kierunku pedagogika specjalności terapia
psychopedagogiczna.
21.02.2008 powołania specjalności dodatkowej terapia psychopedagogiczna.
21.02.2008 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2007.
21.02.2008 powołania na kierunku matematyka specjalności matematyka w
informatyce.
21.02.2008 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
21.02.2008 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku pedagogika.
21.02.2008 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ w Raciborzu.
21.02.2008 Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych PWSZ w
Raciborzu.
21.02.2008 powołania kierunku studiów rolnictwo.
3.04.2008
przyjęcia Strategii PWSZ w Raciborzu na lata 2008-2013.
3.04.2008
powołania specjalności dodatkowej formy i techniki
taneczne.(Uchwała nie podjęta).
8.05.2008
zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku socjologia.
8.05.2008
zatwierdzenia zmian w planach kształcenia studiów 2007-2010 na
kierunku socjologia.
8.05.2008
zatwierdzenia zmian w planach kształcenia studiów 2006-2009 na
kierunku socjologia.
8.05.2008
zatwierdzenia zmian w planach kształcenia studiów 2007-2010 na
kierunku pedagogika.
8.05.2008
zatwierdzenia planów dodatkowej specjalności nauczycielskiej
wychowanie fizyczne.
8.05.2008
zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2009-2010.
8.05.2008
zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad
stopnia centralnego w latach 2009-2011.
5.06.2008
zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku socjologia
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20.11.2008
20.11.2008
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20.11.2008

103/2008

20.11.2008

104/2008

20.11.2008

105/2008

20.11.2008

zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku historia
zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku matematyka
zatwierdzenia planów studiów 2008-2012 na kierunku automatyka i
robotyka
zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku pedagogika
zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku wychowanie
fizyczne
zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
zatwierdzenia planów studiów 2008-2011 na kierunku filologia
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2006-2009 na kierunku
pedagogika oraz uzupełnienia nazwy specjalności pedagogika
resocjalizacyjna
zatwierdzenia zmian w planach studiów dodatkowej specjalności
nauczycielskiej historia
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2006-2010 na kierunku
automatyka i robotyka
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2007-2011 na kierunku
automatyka i robotyka
przyjęcia Programu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia PWSZ w Raciborzu
przyjęcia zmian do Statutu PWSZ w Raciborzu
wyrażenia zgody na realizację kształcenia zamawianego studiów
2008-2011 na kierunku matematyka oraz studiów 2008-2012 na
kierunku automatyka i robotyka.
sprawozdania finansowego za rok 2007.
zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego PWSZ w Raciborzu
na rok 2008.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2006-2009 na kierunku
wychowanie fizyczne.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2007-2010 na kierunku
wychowanie fizyczne.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2008-2011 na kierunku
wychowanie fizyczne.
zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku pedagogika.
zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku matematyka.
zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku automatyka i
robotyka.
upoważnienia dyrektora Instytutu Neofilologii do wyznaczania
nauczycieli akademickich prowadzących seminaria dyplomowe.
zmiany nazwy specjalności na kierunku Filologia.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2007-2010 na kierunku
historia.
zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
sprawozdania JM Rektora PWSZ w Raciborzu z działalności
Uczelni za rok akademicki 2007/2008.
uruchomienia w roku akademickim 2008/2009 specjalności na
kierunkach studiów prowadzonych w PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009.
zaopiniowania wniosku o zatrudnienie kadry dydaktycznej we
wszystkich instytutach PWSZ w roku akademickim 2008/2009.
wyrażenia zgody na realizację ze środków budżetu państwa
inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont krytej pływalni PWSZ
w Raciborzu”.
przyjęcia Regulaminu Zasłużony dla PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania zmian w składzie Rady Bibliotecznej PWSZ w
Raciborzu.
zaopiniowania zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej i
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej PWSZ w Raciborzu.
zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu.
wyboru biegłego rewidenta do kontroli sprawozdania finansowego
PWSZ w Raciborzu za rok 2008.
ustanowienia służebności drogi koniecznej.(uchwała przesunięta)
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20.11.2008 wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej
numerem ewidencyjnym nr 786/23 k.m. 10, obręb Racibórz, o pow.
0,0048 ha oraz ustanowienie służebności gruntowej – drogi
koniecznej dla tej działki przez działkę oznaczoną numerem
ewidencyjnym 787/23 k.m. 10, obręb Racibórz. (uchwała
przesunięta).
20.11.2008 upoważnienia Rektora do opłacania składek członkowskich
obowiązujących w KRASP i KRePSZ.
20.11.2008 przyjęcia Regulaminu Kursów, Szkoleń i Innych Form Kształcenia
realizowanych w PWSZ w Raciborzu.
18.12.2009 przyjęcia Uchwały Nr 109 w sprawie przyjęcia porządku obrad
Senatu PWSZ w Raciborzu.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 110 w sprawie przyjęcia protokołu z
posiedzenia Senatu PWSZ z dnia 20 listopada 2008 r.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 111/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
91/2008 przyjętej przez Senat PWSZ w dniu 25 września 2008 r.
dotyczącej upoważnienia dyrektora instytutu neofilologii do
wyznaczania nauczycieli akademickich prowadzących seminaria
dyplomowe.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały 112/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian do
Uchwały Nr 24/2007 Senatu PWSZ z dnia 25 października 2007 r.
dotyczącej planów studiów 2008-2011 na kierunku filologia.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 113/2008 w sprawie zatwierdzenia planów
studiów 2008-2011 na kierunku filologia.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 114/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
92/2008 przyjętej przez Senat PWSZ w dniu 25 września 2008 r.
dotyczącej zmiany nazw specjalności na kierunku filologia
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 115/2008 w sprawie powołania na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specjalności
arteterapia.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 116/2008 w sprawie powołania na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specjalności
aranżacja wnętrz.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 117/2008 w sprawie zatwierdzenia planów
kursów organizowanych przez Instytut Sztuki PWSZ w Raciborzu.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 118/2008 w sprawie wyrażenia zgody na
realizację oraz zawarcie umów o współpracy z podmiotami
zagranicznymi przez Rektora PWSZ w Raciborzu.
18.12.2008 przyjęcia Uchwały Nr 119/2008 w sprawie zaopiniowania wniosku
o powierzenie funkcji Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych
PWSZ w Raciborzu.
18.12.2008 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2008.
22.01.2009 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
22.01.2009 przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 18 grudnia 2008.
22.01.2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci nieruchomości
z zabudowaniami usytuowanej przy ul. Lwowskiej 9 w Raciborzu.
22.01.2009 zaopiniowania wniosku o ustanowienie służebności drogi
koniecznej.
22.01.2009 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2008.
12.03.2009 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu
12.03.2009 przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 22 stycznia 2009.
12.03.2009 wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach oraz obciążenia hipoteką nieruchomości przy ul.
Łąkowej 31 a na zadanie pod nazwą „Modernizacja gospodarki
cieplnej wraz z kompleksową termomodernizacją Hali Sportowej i
dydaktyczno-socjalnego przy ul. Łąkowej 31 b w Raciborzu.
12.03.2009 zaopiniowania składu Rady Wydawniczej PWSZ w Raciborzu.
12.03.2009 zatwierdzenia wniosku o upoważnienie dyrektorów instytutów do
wyznaczania nauczycieli akademickich posiadających tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny zatrudnionych na
stanowiskach asystenta, instruktora i lektora do prowadzenia

131/2009
132/2009
133/2009
134/2009
135/2009
136/2009
137/2009
138/2009
139/2009
140/2009
141/2009

142/2009
143/2009
144/2009
145/2009
146/2009
147/2009
148/2009
149/2009
150/2009
151/2009
152/2009
153/2009
154/2009
155/2009
156/2009
157/2009
158/2009
159/2009
160/2009
161/2009
162/2009
163/2009
164/2009
165/2009
166/2009
167/2009
168/2009
169/2009

wykładów.
12.03.2009 powołania na kierunku Historia specjalności : historia
nauczycielska z etyką.
12.03.2009 powołania na kierunku Historia specjalności: historia nauczycielska
z wiedzą o społeczeństwie.
12.03.2009 powołania na kierunku Socjologia specjalności: pracownik
administracji samorządowej.
12.03.2009 powołania na kierunku Historia specjalności: zarządzanie
finansami w organizacji.
12.03.2009 wprowadzenia poprawek do Regulaminu Studiów PWSZ w
Raciborzu.
23.04.2009 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
23.04.2009 przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 12 marca 2009 r.
23.04.2009 wprowadzenia zmian w planach studiów na wszystkich kierunkach
studiów prowadzonych w PWSZ. (Uchwałę wycofano)
23.04.2009 przyjęcia planów studiów 2009-2012 na kierunku historia.
23.04.2009 powołania na kierunku pedagogika specjalności edukacja medialna
(Uchwałę wycofano).
23.04.2009 zmiany Uchwały Nr 100/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony
dla PWSZ w Raciborzu”.
14.05.2009 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
14.05.2009 przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 23 kwietnia 2009 r.
14.05.2009 powołania na kierunku pedagogika specjalności edukacja
medialna.
14.05.2009 powołania na kierunku filologia specjalności filologia słowiańska.
14.05.2009 zasad i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011 w
PWSZ w Raciborzu.
18.06.2009 przyjęcia porządku obrad.
18.06.2009 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 14 maja 2009 r.
18.06.2009 Sprawozdania finansowego Uczelni za 2008 rok.
18.06.2009 zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego PWSZ w Raciborzu
na rok 2009.
18.06.2009 zatwierdzenia planów studiów na kierunku filologia
18.06.2009 zatwierdzenia planów studiów na kierunku pedagogika.
18.06.2009 zatwierdzenia planów studiów na kierunku socjologia.
18.06.2009 zatwierdzenia planów studiów na kierunku matematyka.
18.06.2009 zatwierdzenia planów studiów na kierunku edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych.
18.06.2009 zatwierdzenia planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne.
18.06.2009 zatwierdzenia zmian w organizacji studiów rozpoczynających się
od roku 2008/2009 na kierunku wychowanie fizyczne.
18.06.2009 zatwierdzenia planów studiów na kierunku automatyka i robotyka.
18.06.2009 zatwierdzenia zmian w planach studiów 2008-2012 na kierunku
automatyka i robotyka.
18.06.2009 zatwierdzenia zmian w planach studiów 2009-2012 na kierunku
historia.
18.06.2009 zaopiniowania wniosku o powołanie Pełnomocnika ds. Kursów i
Studiów Podyplomowych PWSZ w Raciborzu.
18.06.2009 wprowadzenia poprawek do Regulaminu Studiów PWSZ w
Raciborzu.
18.06.2009 zaopiniowania zmian w składzie Rady Bibliotecznej PWSZ w
Raciborzu.
8.10.2009
przyjęcia porządku obrad.
8.10.2009
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 18
czerwca 2009 r.
8.10.2009
sprawozdania JM Rektora PWSZ w Raciborzu z działalności
Uczelni za rok akademicki 2008/2009.
8.10.2009
uruchomienia w roku akademickim 2009/2010 specjalności na
kierunkach studiów prowadzonych w PWSZ w Raciborzu.
8.10.2009
zaopiniowania wniosku o zatrudnienie kadry dydaktycznej we
wszystkich instytutach PWSZ w roku akademickim 2009/2010.
8.10.2009
przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu”.

170/2009

8.10.2009

171/2009

8.10.2009

172/2009

8.10.2009

173/2009

8.10.2009

174/2009

8.10.2009

175/2009

8.10.2009

176/2009
177/2009

26.11.2009
26.11.2009

178/2009

26.11.2009

179/2009

26.11.2009

180/2009

26.11.2009

181/2009

26.11.2009

182/2009

26.11.2009

183/2009

26.11.2009

184/2010

4.02.2010

185/2010

4.02.2010

186/2010
187/2010
188/2010
189/2010
190/2010
191/2010

192//2010
193/2010
194/2010

195/2010

196/2010

zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2009.
zmiany nazwy zakładu w Instytucie Studiów Edukacyjnych PWSZ
w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2009/2010.
zatwierdzenia zmian w planach studiów rozpoczynających się od
roku akademickiego 2009/2010 na kierunku wychowanie fizyczne.
Uchwała nie przyjęta.
zatwierdzenia zmian w planach studiów rozpoczynających się od
roku akademickiego 2008/2009 na kierunku wychowanie fizyczne.
Uchwała nie przyjęta.
zatwierdzenia zmian w planach studiów rozpoczynających się od
roku akademickiego 2007/2008 na kierunku wychowanie fizyczne.
Uchwała nie przyjęta.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ.
przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ z dnia 8
października 2009.
przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów PWSZ w
Raciborzu.
zadań w roku akademickim 2009/2010 wynikających ze strategii
PWSZ w Raciborzu oraz programu zapewnienia jakości
kształcenia w PWSZ w Raciborzu.
wyrażenia zgody na realizację ze środków budżetu państwa
inwestycji pod nazwą „Adaptacja poddasza budynku
dydaktycznego PWSZ położonego w Raciborzu na działce 121
przy ul. Cecylii 10”.
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki
PWSZ w Raciborzu.
zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2009.
wyboru biegłego rewidenta do kontroli sprawozdania finansowego
PWSZ w Raciborzu za 2009 r.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.

przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 26 listopada 2010.
4.02.2010
zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu.
4.02.2010
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej.
4.02.2010
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2008-2011 na kierunku
filologia.
4.02.2010
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2009-2012 na kierunku
filologia.
4.02.2010
stanowisk oraz rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli
akademickich PWSZ w Raciborzu.
4.02.2010
zmiany składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów PWSZ w
Raciborzu.
25.03.2010 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
25.03.2010 przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 4 lutego 2010.
25.03.2010 zatwierdzenia projektu pn. „Belfer On –Line” przygotowanie
nauczycieli do stosowania e-lerningu i cyfrowych narzędzi
edukacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
25.03.2010 zatwierdzenia projektu pn. „Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości w PWSZ w Raciborzu” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII, Działanie
8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw.
25.03.2010 zatwierdzenia projektu pn. „Modelowy program praktyk
podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do

198/2010

wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.
Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system
kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
25.03.2010 zmieniająca Uchwałę Senatu PWSZ Nr 190/2010 z dnia 4 lutego
2010 r. w sprawie stanowisk oraz rocznego wymiaru zajęć
dydaktycznych.
13.05.2010 przyjęcia porządku obrad

199/2010

13.05.2010 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 25 marca 2010

200/2010

13.05.2010 zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku pedagogika.

201/2010

13.05.2010 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2011/2012.
13.05.2010 wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki
PWSZ w Raciborzu.
17.06.2010 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.

197/2010

202/2010
203/2010
204/2010
205/2010
206/2010
207/2010
208/2010
209/2010
210/2010
211/2010

212/2010
213/2010
214/2010
215/2010
216/2010
217/2010
218/2010

219/2010
220/2010
221/2010
222/2010
223/2010
224/2010
225/2010
226/2010
227/2010
228/2010

17.06.2010 przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 13 maja 2010 r.
17.06.2010 zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2009.
17.06.2010 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Raciborzu na
rok 2010.
17.06.2010 zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych 2009-2012 na kierunku socjologia.
17.06.2010 zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
2010-2013 na kierunku socjologia.
17.06.2010 zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych 2010-2013 na
kierunku historia.
17.06.2010 zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
2010-2013 na kierunku pedagogika.
17.06.2010 zatwierdzenia wniosku dyrektora ITiM PWSZ w sprawie
wyróżnienia absolwentów kierunku automatyka i robotyka w roku
akademickim 2009/2010.
14.10.2010 przyjęcia porządku obrad
14.10.2010 przyjęcia protokołu z obrad Senatu z 17.06.2010
14.10.2010 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSWZ w
Raciborzu na rok 2009
14.10.2010 przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na
wynagrodzenia w ramach projektów unijnych.
14.10.2010 wyboru biegłego rewidenta do kontroli sprawozdania finansowego
PWSZ w Raciborzu za rok 2010
14.10.2010 zmiany nazw oraz powołania specjalności na kierunku Filologia
14.10.2010 zmieniająca Uchwalę nr 201/2010 w sprawie zasad i trybu przyjęć
na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku
akademickim 2011/2012.
14.10.2010 zatwierdzenia zmian w planach studiów rozpoczynających się od
roku akademickiego 2008/2009 kierunku wychowanie fizyczne
14.10.2010 zatwierdzenia zmian w planach studiów rozpoczynających się od
roku akademickiego 2009/2010 na kierunku wychowanie fizyczne
14.10.2010 zatwierdzenia planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne
14.10.2010 sprawozdania JM Rektora PWSZ w Raciborzu z działalności
uczelni za rok akademicki 2009/2010.
14.10.2010 zaopiniowania wniosku o zatrudnienie kadry dydaktycznej we
wszystkich instytutach PWSZ w roku akademickim 2010/2011
14.10.2010 sprawozdania finansowego uczelni za 20009 rok.
14.10.2010 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia Europeistyka w
PWSZ w Raciborzu.
9.12.2010
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
9.12.2010
przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 14 października 2010 r.
9.12.2010
zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2010.

229/2010

9.12.2010

230/2010
231/2010

9.12.2010
9.12.2010

232/2010

9.12.2010

233/2010

9.12.2010

234/2011
235/2011
236/2011

10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011

237/2011

10.02.2011

238/2011

10.02.2011

239/2011
240/2011

24.02.2011
24.02.2011

241/2011

24.02.2011

242/2011

24.02.2011

243/2011
244/2011

31.03.2011
31.03.2011

245/2011

31.03.2011

246/2011

31.03.2011

247/2011

31.03.2011

248/2011
249/2011

19.05.2011
19.05.2011

250/2011
251/2011

19.05.2011
19.05.2011

252/2011
253/2011

19.05.2011
19.05.2011

254/2011
255/2011
256/2011

19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011

257/2011
258/2011
259/2011

19.05.2011
16.06.2011
16.06.2011

260/2011
261/2011
262/2011
263/2011

16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
16.06.2011

264/2011

16.06.2011

265/2011

16.06.2011

266/2011

16.06.2011

wyrażenia zgody na włączenie Nauczycielskiego Kolegium w
Gliwicach i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
do PWSZ w Raciborzu.
likwidacji kierunku Historia.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2008-2011 na kierunku
filologia.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2009-2012 na kierunku
filologia.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2010-2013 na kierunku
filologia.
przyjęcia porządku obrad
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 9 grudnia 2010 r.
powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów władz
Uczelni w kadencji 2011-2015.
powołania na kierunku pedagogika specjalności edukacja
elementarna ze specjalnością dodatkową terapia
psychopedagogiczna.
wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia architektura i
urbanistyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Raciborzu.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu
przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 10 lutego 2011.
uchylenia Uchwały Senatu PWSZ Nr 236/2011 z dnia 10 lutego
2011 w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia
wyborów władz uczelni w kadencji 2011-2015.
przyjęcia Uchwały Nr 242/2011 w sprawie powołania komisji
wyborczej do przeprowadzenia wyborów władz uczelni w kadencji
2011-2015.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 24 lutego 2011.
zmian w składzie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów
władz Uczelni w kadencji 2011-2015.
upoważnienia JM Rektora PWSZ w Raciborzu do podjęcia działań
organizacyjnych związanych z obchodami 10-lecia PWSZ w
Raciborzu.
wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia Fizjoterapia w
PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu porządku obrad Senatu PWSZ
przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 31 marca 2011 r.
zatwierdzenia planów studiów 2011-2014 na kierunku pedagogika.
zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku pedagogika.
NIE przyjęta
zasad i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013.
zasad i trybu przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad
stopnia centralnego w latach 2012-2014.
przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla PWSZ w Raciborzu”.
przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla PWSZ w Raciborzu”.
przyjęcia Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ w
Raciborzu.
organizacji roku akademickiego 2011/2012.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSZ w Raciborzu z
dnia 19 maja 2011 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011.
zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku pedagogika.
zatwierdzenia planów studiów 2011-2014 na kierunku wychowanie
fizyczne.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2010-2013 na kierunku
wychowanie fizyczne.
zatwierdzenia zmian w planach studiów 2009-2012 na kierunku
wychowanie fizyczne.
zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku filologia.

267/2011
268/2011

269/2011
270/2011

271/2011

272/2011
273/2011
274/2011

16.06.2011 zatwierdzenia planów studiów 2011-2014 na kierunku socjologia.
16.06.2011 zatwierdzenia planów studiów na kierunku matematyka
specjalności w finansach i ekonomii rozpoczynających się od roku
akademickiego 2011/2012.
16.06.2011 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku automatyka i
robotyka rozpoczętych w roku akademickim 2008/2009.
16.06.2011 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku automatyka i
robotyka rozpoczętych w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011
oraz zatwierdzenia planów studiów na kierunku automatyka i
robotyka rozpoczynających się w roku akademickim 2011/12.
16.06.2011 przyjęcia regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne
związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych w PWSZ w Raciborzu.
16.06.2011 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku socjologia.
16.06.2011 zatwierdzenia planów studiów na kierunku europeistyka.
16.06.2011 zatwierdzenia planów studiów na kierunku edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych.
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Kadencja 2011 - 2015
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 16
czerwca 2011 r.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora IKF w
PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku w sprawie powierzenia funkcji dyrektora
ISE PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji pełniącego obowiązki
dyrektora ISS PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Neofilologii PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Sztuki PWSZ w Raciborzu.
zatwierdzenia planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne.
zatwierdzenia planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne.
zatwierdzenia planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne.
zaopiniowania wniosku o zatrudnienie kadry dydaktycznej we
wszystkich instytutach PWSZ w roku akademickim 2011/2012.
zatwierdzenia planu obchodów 10-lecia PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o powołanie Rzecznika dyscyplinarnego do
spraw nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu.
wyboru podmiotu do weryfikacji sprawozdania finansowego PWSZ
w Raciborzu za rok 2011.
zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2011.
sprawozdania JM Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki
2010/2011.
zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe.
zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 3
października 2011 r.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji kierownika Studium
Języków Obcych w PWSZ w Raciborzu.
zmieniającej uchwałę Senatu Nr 252/2011 w sprawie zasad i trybu
przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w
roku akademickim2012/2013.
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki
PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia informacji z realizacji Planu Rzeczowo-Finansowego za
III kwartały 2011 roku.
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17.11.2011 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2011.
17.11.2011 wprowadzenia Regulaminu płatności za usługi edukacyjne w
PWSZ w Raciborzu.
17.11.2011 zaopiniowania wniosku o utworzenie Instytutu Architektury i
Urbanistyki PWSZ w Raciborzu.
15.12.2011 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
15.12.2011 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 17
listopada 2011 r.
15.12.2011 wprowadzenia Regulaminu płatności za usługi edukacyjne w roku
akademickim 2011/2012 w PWSZ w Raciborzu.
15.12.2011 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
19.01.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
19.01.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 15 grudnia 2011 r.
19.01.2012 przyjęcia Statutu PWSZ w Raciborzu.
19.01.2012 zatwierdzenia zmian w Uchwale Senatu Nr 23/2011 z dnia 17
listopada 2011 roku.
19.01.2012 zatwierdzenia planu podyplomowych studiów organizowanych
przez IKF w Raciborzu.
19.01.2012 zatwierdzenia planu podyplomowych studiów organizowanych
przez ISE PWSZ w Raciborzu.
19.01.2012 przyjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości przy ul. Łąkowej 31 b w Raciborzu.
16.02.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
16.02.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 19
stycznia 2012 r.
16.02.2012 wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i
programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów.
16.02.2012 zatwierdzenia planu studiów podyplomowych organizowanych
przez IKF PWSZ w Raciborzu.
16.02.2012 przyjęcia „Regulaminu badania karier zawodowych absolwentów
PWSZ w Raciborzu”.
16.02.2012 przyjęcia procedury kontroli zarządczej w PWSZ w Raciborzu.
16.02.2012 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
16.02.2012 przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych PWSZ w
Raciborzu.
16.02.2012 zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy z
Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Lwa Tołstoja w
Tule.
19.04.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu.
19.04.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 16 lutego 2012.
19.04.2012 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia „ekonomia” w
PWSZ w Raciborzu.
19.04.2012 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia „ochrona
środowiska i gospodarka przestrzenna” w PWSZ w Raciborzu.
19.04.2012 przyjęcia Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu.
24.05.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ.
24.05.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 19 kwietnia 2012 r.
24.05.2012 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji p.o. dyrektora
instytutu architektury i urbanistyki w PWSZ w Raciborzu.
24.05.2012 przyjęcia poprawek do Statutu PWSZ w Raciborzu.
24.05.2012 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2013/2014 w PWSZ w Raciborzu.
24.05.2012 wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia w PWSZ w Raciborzu.
24.05.2012 powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz wyboru
przewodniczących komisji i zastępców komisji. Przesunięta na
następne posiedzenie Senatu PWSZ.
24.05.2012 zasad organizacji grup studenckich na zajęcia dydaktyczne w
PWSZ w Raciborzu.
24.05.2012 potwierdzenia dorobku oraz pracy twórczej Pana Stanisława
Słodowego niezbędnego do zatrudnienia na stanowisku profesora
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nadzwyczajnego.
14.06.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
14.06.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 24
maja 2012 r.
14.06.2012 sprawozdania finansowego PWSZ za 2011 rok.
14.06.2012 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.
14.06.2012 powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów PWSZ w Raciborzu oraz
wyboru przewodniczących komisji i zastępców przewodniczących.
14.06.2012 powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
PWSZ w Raciborzu oraz wyboru przewodniczącego komisji i
zastępcy przewodniczącego.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Pedagogika”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Socjologia”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Europeistyka”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Filologia”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Edukacja
plastyczna w zakresie sztuk plastycznych”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Automatyka i
Robotyka”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Matematyka”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Architektura i
Urbanistyka”.
14.06.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Wychowanie
Fizyczne”.
14.06.2012 zaopiniowania przedstawionego przez JM Rektora Regulaminu
Pomocy Materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych PWSZ w Raciborzu.
14.06.2012 zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,
rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych
obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych
stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
14.06.2012 zaopiniowania przedstawionego przez JM Rektora Regulaminu
Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu.
14.06.2012 przyjęcia Regulaminu Opłat za Usługi Edukacyjne PWSZ w
Raciborzu.
27.09.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
27.09.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 14
czerwca 2012 r.
27.09.2012 zmiany uchwały w sprawie ustalenia zakresu obowiązków
nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych
zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla
poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych.
27.09.2012 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku pedagogika.
27.09.2012 zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunku Automatyka i
robotyka.
27.09.2012 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Fizjoterapia.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Fizjoterapia.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Wychowanie
Fizyczne.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Europeistyka.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Filologia.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Automatyka i
Robotyka.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Matematyka.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Architektura i
Urbanistyka (po dokonaniu ustalonych zmian).
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Pedagogika.
27.09.2012 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Socjologia.
27.09.2012 powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uczelni.
27.09.2012 zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia.
27.09.2012 zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium ministra za
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wybitne osiągnięcia.
27.09.2012 likwidacji kierunku Matematyka w PWSZ w Raciborzu.
27.09.2012 zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego
stopnia w PWSZ w Raciborzu.
27.09.2012 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia Innowacje
przestrzenne i środowiskowe.
27.09.2012 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności PWSZ w
Raciborzu w roku akademickim 2011/2012.
27.09.2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia.
27.09.2012 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia.
18.10.2012 przyjęcia protokołu porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
18.10.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia
27.09.2012 r.
18.10.2012 Statutu PWSZ w Raciborzu.
18.10.2012 zaopiniowania przedstawionego przez JM Rektora Regulaminu
Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu.
18.10.2012 wg porządku obrad z dnia 18 października uchwała
zmieniająca Uchwałę 60/2012 z 14 czerwca 2012 r. w sprawie
powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i
Odwoławczej KD ds. Studentów oraz wyboru
przewodniczących tych komisji.
18.10.2012 zaopiniowania wniosku o przekształcenie Instytutu Techniki i
Matematyki oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki w Instytut
Techniki i Architektury.
18.10.2012 zaopiniowania wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora Instytutu
Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu.
18.10.2012 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu
Techniki i Architektury w PWSZ w Raciborzu.
29.11.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
29.11.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 18 października
2012 r.
29.11.2012 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2012.
29.11.2012 wyboru podmiotu do weryfikacji sprawozdania finansowego PWSZ
w Raciborzu za rok 2012.
29.11.2012 zmieniającej uchwałę nr 110/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w
sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów PWSZ w
Raciborzu oraz wyboru przewodniczących tych komisji i zastępców
przewodniczących.
29.11.2012 wyrażenia opinii w przedmiocie przeniesienia własności
nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10 w związku
z odwołaniem darowizny własności tej nieruchomości.
29.11.2012 wyrażenia opinii na dokonanie rozszerzenia możliwości z
korzystania przez PWSZ w Raciborzu nieruchomości przy ul.
Lwowskiej 9 w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz planami
rozwojowymi Uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków
kształcenia.
29.11.2012 zasad organizacji grup studenckich na zajęcia dydaktyczne w
PWSZ w Raciborzu.
29.11.2012 przyjęcia wzoru dyplomu ukończenia studiów w PWSZ w
Raciborzu.
29.11.2012 zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „Pedagogika”.
29.11.2012 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej ISE PWSZ w
Raciborzu.
20.11.2012 zaopiniowana zmian w strukturze organizacyjnej IKF PWSZ w
Raciborzu.
29.11.2012 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu
Neofilologii PWSZ w Raciborzu.
29.11.2012 zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej ISS PWSZ w
Raciborzu.
29.11.2012 zaopiniowania struktury organizacyjnej Instytutu Techniki i
Architektury PWSZ w Raciborzu.
29.11.2012 zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji kierowników
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zakładów w PWSZ w Raciborzu.
29.11.2012 zaopiniowania zmian do przedstawionego przez JM Rektora
Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu.
20.12.2012 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
20.12.2012 przyjęcia protokołu obrad Senatu z dnia 29 listopada 2012 r.
20.12.2012 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2012.
31.01.2013 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
31.01.2013 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 20
grudnia 2012 r.
31.01.2013 przyjęcia poprawek do Statutu PWSZ w Raciborzu.
31.01.2013 wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki
PWSZ w Raciborzu.
31.01.2013 zaopiniowania zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych w
PWSZ w Raciborzu.
31.01.2013 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia Administracja.
31.01.2013 zmiany specjalności studiów na kierunku Europeistyka.
31.01.2013 zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy z
Państwowym Uniwersytetem Leningradzkim im. A.S. Puszkina w
Sankt Petersburgu.
14.03.2013 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
14.03.2013 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 31
stycznia 2013 r.
14.03.2013 przyjęcia Regulaminu Senatu PWSZ w Raciborzu.
14.03.2013 wyrażenia zgody na utworzenie w Uczelni Punktu Biznesowego
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
14.03.2013 zaopiniowania wniosku JM Rektora o nadanie ‘Medalu Komisji
Edukacji Narodowej”.
14.03.2013 zaopiniowania wniosku JM Rektora o nadanie ‘Medalu Komisji
Edukacji Narodowej”.
14.03.2013 zaopiniowania wniosku JM Rektora o nadanie „Brązowego Krzyża
Zasługi”.
14.03.2013 zaopiniowania wniosku JM Rektora o nadanie „Brązowego Krzyża
Zasługi”.
14.03.2013 zaopiniowania wniosku JM Rektora o nadanie „Brązowego Krzyża
Zasługi”.
14.03.2013 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Administracja.
14.03.2013 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Administracja.
16.05.2013 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
16.05.2013 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 14
marca 2013 roku.
16.05.2013 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia
„Bezpieczeństwo państwa”.
16.05.2013 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Bezpieczeństwo
państwa”.
16.05.2013 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku „Bezpieczeństwo
państwa”.
16.05.2013 powołania nowych specjalności studiów na kierunku „Wychowanie
fizyczne”.
16.05.2013 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Ekonomia”.
16.05.2013 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku „Ekonomia”.
16.05.2013 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2014/2015.
16.05.2013 określenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku
akademickim 2013/2014 w PWSZ w Raciborzu.
20.06.2013 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
20.06.2013 przyjęcia protokołu obrad senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 16
maja 2013 r.
20.06.2013 przyjęcia Sprawozdania Finansowego PWSZ w Raciborzu za rok
2012.
20.06.2013 zatwierdzenia planu Rzeczowo-Finansowego PWSZ w Raciborzu
na rok 2013.
20.06.2013 wyboru podmiotu do przeprowadzenia weryfikacji sprawozdania
finansowego PWSZ w Raciborzu za rok 2013.
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów 2013-2016 na kierunku
„Pedagogika”.
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20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów 2013-2016 na kierunku
„Socjologia”.
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów 2013-2016 na kierunku
„Europeistyka”.
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów 2013-2016 na kierunku „Edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów 2013-2017 na kierunku
„Automatyka i Robotyka”.
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów od roku akademickiego
2013/2014 na kierunku „Architektura i Urbanistka”
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów 2013-2016 na kierunku
„Filologia”.
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów na kierunku „Wychowanie
Fizyczne” na specjalności ‘kinezygerontoterapia”.
20.06.2013 zatwierdzenie programu studiów na kierunku „Wychowanie
Fizyczne” na specjalności „trener personalny”.
20.06.2013 zatwierdzenia programu studiów 2013-2016 na kierunku
„Wychowanie Fizyczne”.
20.06.2013 wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne
w PWSZ w Raciborzu.
20.06.2013 zaopiniowania Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ w Raciborzu.
20.06.2013 wyrażenia opinii w przedmiocie przeniesienia praw związanych z
nieruchomością położoną w Raciborzu przy ul. Jana Matejki 10 w
związku z jej sprzedażą.
9.10.2013
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
9.10.2013
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 20 czerwca 2013 r.
9.10.2013
likwidacji kierunku „Europeistyka” w PWSZ w Raciborzu.
9.10.2013
powołania członka komisji wyborczej w związku z wygaśnięciem
mandatu przedstawiciela studentów.
9.10.2013
przyjęcia sprawozdania JM Rektora PWSZ w Raciborzu z
działalności Uczelni za rok akademicki 2012/2013.
9.10.2013
zmian w planie studiów stacjonarnych na kierunku „Matematyka”.
9.10.2013
zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014.
14.11.2013 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ.
14.11.2013 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 9
października 2013 roku.
14.11.2013 zaopiniowania przedstawionych przez JM Rektora zmian do
Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu.
14.11.2013 powołania Rady Wydawniczej PWSZ w Raciborzu.
19.12.2013 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
19.12.2013 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 14
listopada 2013 roku.
19.12.2013 zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w
Raciborzu za rok 2013.
19.12.2013 zaopiniowania przedstawionych przez JM Rektora zmian do
Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu.
19.12.2013 przyjęcia Protokołu Przeglądu Systemu.
19.12.2013 przyjęcia zmian w Zasadach Funkcjonowania Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu.
19.12.2013 zaopiniowania zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla
Studentów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych PWSZ w
Raciborzu.
13.03.2014 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
13.03.2014 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ z dnia 19 grudnia 2013.
13.03.2014 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia „Fizjoterapia” w
PWSZ w Raciborzu.
13.03.2014 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Fizjoterapia”.
13.03.2014 zatwierdzenia programów studiów na kierunku „fizjoterapia”.
13.03.2014 przyjęcia Strategii PWSZ w Raciborzu na lata 2014-2016.
13.03.2014 przyjęcia zmian do Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu.
29.05.2014 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ.
29.05.2014 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 13
marca 2014 r.
29.05.2014 zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad

209/2014

29.05.2014

210/2014

29.05.2014

211/2014
212/2014

12.06.2014
12.06.2014

213/2014
214/2014

12.06.2014
12.06.2014

215/2014

12.06.2014

216/2014

12.06.2014

217/2014
218/2014

25.09.2014
25.09.2014

219/2014

25.09.2014

220/2014

25.09.2014

221/2014

25.09.2014

222/2014
223/2014

25.09.2014
25.09.2014

224/2014

25.09.2014

225/2014

25.09.2014

226/2014

25.09.2014

227/2014

25.09.2014

228/2014

25.09.2014

229/2014

25.09.2014

230/2014
231/2014

25.09.2014
25.09.2014

232/2014

25.09.2014

233/2014

25.09.2014

234/2014

25.09.2014

235/2014

25.09.2014

236/2014
237/2014

30.10.2014
30.10.2014

238/2014

30.10.2014

239/2014

30.10.2014

240/2014

30.10.2014

241/2014

30.10.2014

242/2014
243/2014

27.11.2014
27.11.2014

stopnia centralnego w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017
oraz 2017/2018.
zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2015/2016.
określenia wykazu kierunków i specjalności oraz limitów przyjęć na
poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015 w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29
maja 2014 r.
sprawozdania finansowego uczelni za rok 2013.
zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Raciborzu na
rok 2014.
przyjęcia poprawek do Regulaminu Pobierania Opłat za Usługi
Edukacyjne w PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o wyrażenie zgody na wynajęcie
pomieszczeń w Domu Studenta PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 12
czerwca 2014 r.
zaopiniowania wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora ITiA PWSZ
w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora ITiA PWSZ
w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o likwidację Instytutu Sztuki PWSZ w
Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o likwidację ISE PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora Instytutu
Sztuki PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o odwołanie dyrektora ISE PWSZ w
Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o utworzenie Instytutu Studiów
Edukacyjnych i Sztuki w PWSZ w Raciborzu.
zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora ISE i Szt.
PWSZ w Raciborzu.
zatwierdzenia programu studiów 2014-2017 dla kierunku
„Pedagogika”.
zatwierdzenia programu studiów 2014-2017 dla kierunku
„Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.
zatwierdzenia programu studiów 2014-2017 dla kierunku
„Wychowanie Fizyczne”.
zatwierdzenia programu studiów 2014-2017 dla kierunku „Filologia”
zatwierdzenia programu studiów 2014-2017 dla kierunku
„Administracja”.
zatwierdzenia programu studiów 2014-2017 dla kierunku
„Bezpieczeństwo Państwa”.
zatwierdzenia programu studiów 2014-2018 dla kierunku
„Automatyka i Robotyka”.
zatwierdzenia programu studiów 2014-2018 dla kierunku
„Architektura i Urbanistyka”.
zaopiniowania przedstawionego przez JM Rektora Regulaminu
Pomocy Materialnej dla Studentów Studiów Stacjonarnych i
Niestacjonarnych PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 25
września 2014 r.
zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w
Raciborzu na rok 2014.
wyboru podmiotu do weryfikacji sprawozdania finansowego PWSZ
w Raciborzu za rok 2014.
zaopiniowania przedstawionych przez JM Rektora zmian do
Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu.
wprowadzenia Regulaminu Pobierania Opłat za Usługi Edukacyjne
w PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 30
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października 2014 r.
27.11.2014 sprawozdania JM Rektora PWSZ w Raciborzu z działalności za rok
akademicki 2013/2014.
27.11.2014 przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”.
18.12.2014 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
18.12.2014 przyjęcia protokołu obrad Senatu z dnia 27 listopada 2014 r.
18.12.2014 zatwierdzenia zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym PWSZ w
Raciborzu z działalności Uczelni na rok 2014.
18.12.2014 przyjęcia poprawek do Regulaminu Pobierania Opłat za Usługi
Edukacyjne w PWSZ w Raciborzu.
22.01.2015 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
22.01.2015 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 18
grudnia 2014 r.
26.02.2015 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu.
26.02.2015 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 22
stycznia 2015 r.
26.02.2015 Przyjęcia zmian w Statutcie PWSZ w Raciborzu.
26.02.2015 powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów władz
Uczelni na kadencję 2015-2019.
26.02.2015 powołania specjalności „logopedia szkolna z terapią
pedagogiczną” na kierunku pedagogika.
26.02.2015 zatwierdzenia efektów kształcenia dla profilu praktycznego na
kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”
26.02.2015 przyjęcia „Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ
w Raciborzu”.
26.02.2015 zatwierdzenia „Protokołu Przeglądu” Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu
26.02.2015 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia „Turystyka i
rekreacja” w PWSZ w Raciborzu.
26.02.2015 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Turystyka i
rekreacja”.
26.02.2015 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku „Turystyka i
rekreacja
23.04.2015 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu
23.04.2015 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26
lutego 2015 r.
23.04.2015 przyjęcia Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu
23.04.2015 przyjęcia poprawek do Regulaminu Pobierania Opłat za Usługi
Edukacyjne w PWSZ w Raciborzu
23.04.2015 zmiany nazwy kierunku architektura i urbanistyka na architektura
23.04.2015 wniosku o zmianę składu Uczelnianej Rady Wydawniczej PWSZ w
Raciborzu
21.05.2015 przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu
21.05.2015 przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dn. 23
kwietnia 2015 r.
21.05.2015 wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia praca socjalna
w PWSZ w Raciborzu
21.05.2015 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku praca socjalna
21.05.2015 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku praca socjalna
21.05.2015 określenia wykazu kierunków i specjalności oraz limitów przyjęć na
poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 w
PWSZ w Raciborzu
21.05.2015 zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2016/2017

