Załącznik Nr 1 do Uchwały
Senatu PWSZ w Raciborzu
Nr 195/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz zmian do Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 391/2013 z dnia 18
listopada 2013 roku.

I. W ROZDZIALE IX
1. W § 19 w ust. 1 pkt 6) dodano zmiany i otrzymuje on brzmienie:
„6) opiniowanie wzorów decyzji w indywidualnych sprawach studentów oraz
projektów aktów prawnych redagowanych przez właściwe rzeczowo jednostki
organizacyjne;”.
II. W ROZDZIALE X
2.W § 24 po pkt 11) dodano kolejno pkt 12 do 16 w brzmieniu:
„12) prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów;
13) sporządzanie

dokumentów

sprawozdawczych

do

GUS

(sprawozdania

dotyczące liczby studentów i studentów cudzoziemców);
14) prowadzenie aktualnego wykazu studentów w systemie wskazanym przez
MNiSW.”;
15) przygotowywanie i przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentów
oceniających zajęcia dydaktyczne i obsługę administracyjną Uczelni;
16) opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań.
III. W ROZDZIALE XII
3. W § 32 dokonano zmiany:
3.1 W § 32 ust.2 dokonano zmiany i wykreślono ppkt f), dokonane zmiany skutkują
zmianą numeracji i ppkt g) do l) otrzymują obecnie brzmienie f) do k).
3.2 W § 32 ust.3 dokonano zmiany i wykreślono ppkt a) i b), dokonane zmiany
skutkują zmianą numeracji i ppkt c) otrzymuje brzmienie a).
3.3 W § 32 ust.4 dokonano zmiany:
a) wykreślono ppkt a) i b),
b) wykreślenie ppktów a) i b) skutkuje zmianą numeracji, ppkty c) do f)
otrzymują obecnie numerację a) do d).
c) ppkt b) otrzymuje brzmienie:
„ b) opracowanie danych dotyczących kierunków studiów prowadzonych
przez instytuty niezbędnych do sporządzenia dokumentów
sprawozdawczych do GUS (sprawozdania dotyczącego liczby studentów
i studentów cudzoziemców),”,
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d) ppkt c) otrzymuje brzmienie:
„ c) opracowanie danych dotyczących wykazu studentów kierunków studiów
prowadzonych przez instytuty zgodnie z parametrami systemu wskazanego
przez MNISW.”.

