
 

Uchwała Nr 47/2014 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 30 września 2014r. 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  

 

 
Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) i § 23 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 6 lutego 2014r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr 12/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                       

w Elblągu z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów                        

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 11 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

 

„2. Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o dostosowanie realizacji zajęć oraz 

zaliczeń i egzaminów do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności, w szczególności do: 

1) otrzymywania materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia w formie 

uzgodnionej z prowadzącym zajęcia, 

2) zgody na nagrywanie przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk, 

3) korzystania z dostępnego w Uczelni specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub 

ułatwiającego kształcenie (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, 

specjalistyczne programy komputerowe), 

4) zmiany formy zaliczeń i egzaminów z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne, 

5) wydłużenia czasu zaliczania lub zdawania egzaminu, 

6) zamiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózku 

inwalidzkim, 

7) innych, wynikających z rodzaju niepełnosprawności studenta. 

Decyzje w sprawie dostosowania przeprowadzania zajęć oraz zaliczeń i egzaminów do 

indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności podejmuje Dyrektor 

Instytutu na pisemny wniosek studenta.” 

 

2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku lub inne przedmioty na 

zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz umowie                              

o warunkach odpłatności za studia zawartej z uczelnią, jeżeli wypełnia wszystkie 

obowiązki wynikające z toku studiów na kierunku podstawowym.” 

 

 

 



 

3) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektor instytutu może upoważnić nauczyciela akademickiego spoza uczelni do 

opieki nad pracą dyplomową, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora                      

i pozytywnie zaopiniowanego przez Senacką Komisję ds. Instytutu.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 

 


