
Uchwala nr 208IXLVIII/2014 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 pazdziemika 2014 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu studiow w Politechnice Warszawskiej 

§ 1 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj~c na podstawie art. 161 ust. 4 w zw. z ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z pozn. zm.) 
oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu PW, dokonuje w Regulaminie Studiow w Politechnice Warszawskiej, 
stanowi~cym zal~cznik do uchwaly nr 3781XLVII12011 Senatu PW z dnia 21 grudnia 2011 r., 

nastt(puj~cych zmian: 

1) § 5 ust. 22 otrzymuje nastt(puj~ce brzmienie: 

,,22. Student bt(d~cy osob~ niepelnosprawn~ moze zwrocic SIt( do Dziekana z wnioskiem 
o wyznaczenie dla niego opiekuna wydzialowego sposrod nauczycieli akademickich. Zadaniem 
opiekuna jest okreslenie i przedstawienie dziekanowi szczegolnych potrzeb studenta w zakresie 
organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunkow odbywania studiow 
do rodzaju niepelnosprawnosci.", 

2) w § 5 dodaje sit( ust. 23 w brzmieniu: 

,,23. Decyzjt( 0 dostosowaniu warunkow odbywania studiow do rodzaju niepelnosprawnosci, 
o ktorej mowa w ust. 22 Dziekan podejmuje po zasit(gnit(ciu opinii Sekcji ds. Osob 
Niepelnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich.", 

3) w § 6 dodaje sit( ust. lOw brzmieniu: 

,,10. Student bt(d~cy osob~ niepelnosprawn~ moze zwrocic sit( do Dziekana z wnioskiem 0 zmiant( 
sposobu zaliczania przedmiotu w zaleznosci od rodzaju niepelnosprawnosci. Dziekan, na wniosek 
studenta, moze w szczegolnosci wyrazic zgodt( na zwit(kszon~ absencjt(, na zmiant( fonny zaliczen, 
zastosowanie rozwi~zan polegaj~cych na wl~czeniu w zajt(cia: tlumacza migowego, asystenta 
Osoby Niepelnosprawnej lub zastosowanie urz~dzen ulatwiaj~cych proces ksztalcenia oraz 
altematywne fonny zapisu. Decyzjt(, 0 ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Dziekan podejmuje po 
zasit(gnit(ciu opinii Sekcji ds. Osob Niepelnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich.", 

4) w §7 dodaje sit( ust. 13 w brzmieniu: 

,,13 . Student bt(d~cy osob~ niepelnosprawn~ moze zwrocic sit( do Dziekana z wnioskiem 0 zmiant( 
sposobu zdawania egzaminow. Dziekan moze wyrazic zgodt( na: przedluzenie czasu trwania 
egzaminu, zmiant( jego fonny dostosowan~ do rodzaju niepelnosprawnosci studenta, zastosowanie 
podczas egzammu urz~dzen typu: komputer, oprogramowanIe udzwit(kawiaj~ce, 



urz~dzenie brajlowskie, klawiatury altematywne, uczestnictwo tlumacza migowego, asystenta 
Osoby Niepelnosprawnej, lub zmiany miejsca egzaminu. Decyzjy, 0 kt6rej mowa w zdaniu 
poprzednim, Dziekan podejmuje po zasiygniyciu opinii Sekcji ds. Os6b Niepelnosprawnych 
w Biurze Spraw Studenckich.". 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 
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mgr Beata Dobrzeniecka prof. dr hab. nz. Jan Szmidt 


