
PAŃSTWOWA  
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

W RACIBORZU 
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zasad i trybu odbywania przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Raciborzu 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm), w związku z art. 17 pkt 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ) oraz  Regulaminu Studiów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu art. 2 ust. 2 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zasady odbywania przysposobienia bibliotecznego studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej, stanowiące załącznik nr 1  do  niniejszego zarządzenia.   

§ 2 

 

1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2020 r. 

2. Traci moc Zarządzenie Rektora PWSZ w Raciborzu nr 92/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.  

 

 

 

Rektor 

 

      dr hab. inż. arch. Ewa Stachura 

 

      /kwalifikowany podpis elektroniczny/



Załącznik  nr 1 do zzarządzenia Rektora PWSZ w Raciborzu  

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

nr 94/2020 

 

 

Zasady i tryb prowadzenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego 

dla studentów pierwszego roku 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Raciborzu 

 

 

1. Studenci rozpoczynający naukę w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Raciborzu zobowiązani są odbyć  

i zaliczyć zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w trybie nauczania na odległość (e-learning). Obowiązek 

ten dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia jak i jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych 

oraz niestacjonarnych).  

2. Studenci o których mowa w pkt. 1 zobowiązani są zaliczyć zajęcia z przysposobienia bibliotecznego 

jednorazowo w terminie do końca I semestru studiów (z wyłączeniem osób, które odbyły zajęcia 

z przysposobienia bibliotecznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ostatnich pięciu 

latach i kontynuują tu naukę).   

3. Przysposobienie biblioteczne ma na celu przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów 

i usług biblioteki. 

4. Szkolenie jest dostępne na platformie edukacyjnej Moodle Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. W celu odbycia szkolenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na 

platformie.  

5. Potwierdzenie odbycia przysposobienia student otrzymuje po rejestracji w systemie i rozwiązaniu testu 

sprawdzającego. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 90 % prawidłowych odpowiedzi.  

6. Pracownicy biblioteki dokumentują zaliczenie przysposobienia bibliotecznego w indeksie studenta oraz na 

karcie zaliczeń.  

7. Przysposobienie biblioteczne należy do zajęć o charakterze informacyjnym, w związku z czym nie podlega 

ocenie i nie przypisuje mi się punktów ECTS.  

8. Za przygotowanie, aktualizację i utrzymanie materiałów szkoleniowych oraz testu sprawdzającego 

odpowiadają pracownicy Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

9. Instytuty są zobowiązane do poinformowania studentów o formie i obowiązku odbycia przysposobienia 

bibliotecznego w wyznaczonym terminie. 

 

 

 


