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Zarządzenie Nr  95/11 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

z dnia 22 września 2011 roku 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki 

organizowanych w ramach projektu „PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu 

ręki” 
 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ustala się Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki organizowanych w ramach 

projektu „PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki” realizowanego w ramach 

Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; w brzmieniu określonym  

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi dydaktycznemu Projektu. 

 

§ 3. 
 

Traci moc zarządzenie Nr 109/09 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 3 listopada 2009 r. 

zmienione zarządzeniami: Nr 116/09 z dnia 17 listopada 2009 r. i Nr 84/10 z dnia 01 

października 2010 r. 

 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2011 roku.  

 

 

 

Rektor 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

we Włocławku 

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki 
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Załącznik 

do zarządzenia NR 95/11 Rektora PWSZ 

we Włocławku z dnia 22 września 2011 r. 

 

Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki 
organizowanych w ramach projektu 

 „PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki” 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Zadaniu nr 5 „Organizacja zajęć 

wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku wszystkich kierunków 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ” realizowanym w ramach Projektu 

„PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) Regulamin – Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla 

studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

realizowanych w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód  

w zasięgu ręki”; 

2) Projekt – projekt „PWSZ we Włocławku- wiedza i zawód w zasięgu ręki” 

realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku  

w okresie od 02.11.2009 r. do 30.06.2015 r., projekt numer  

POKL. 04.01.01-00-267/09 

3) Uczestnik – osoba, która spełnia warunki określone w regulaminie i została 

zakwalifikowana do udziału w Projekcie, Zadaniu nr 5 „Organizacja zajęć 

wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku wszystkich 

kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ”; 

4) zajęcia wyrównawcze - zajęcia wyrównawcze z matematyki lub fizyki 

organizowane dla studentów z kierunków informatyka i zarządzanie w ramach 

Projektu - Zadanie nr 5 „Organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki i 

fizyki dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych w PWSZ” . 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe  

i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 
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§ 2. 

Cel i wymiar godzinowy zajęć wyrównawczych 

1. Celem zajęć wyrównawczych jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy studentów  

w zakresie matematyki lub fizyki na poziomie szkoły średniej oraz wyrównanie 

dysproporcji pomiędzy przygotowaniem matematyczno-fizycznym studentów,  

a wymaganiami wynikającymi z programów nauczania na poszczególnych kierunkach 

studiów. 

2. Wymiar godzinowy zajęć wyrównawczych wynosi: 

1) kurs z matematyki (studia stacjonarne) – 30 godzin (1 semestr);  

2) kurs z matematyki (studia niestacjonarne) – 30 godzin (1 semestr); 

3) kurs z fizyki (studia stacjonarne) – 30 godzin (1 semestr); 

4) kurs z fizyki (studia niestacjonarne) – 30 godzin (1 semestr). 

§ 3. 

Zasady rekrutacji 

1. W zajęciach wyrównawczych uczestniczą studenci zarządzania (matematyka) i 

informatyki (matematyka i fizyka) I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.  

2. Udział w zajęciach z matematyki i fizyki dla studentów kierunku informatyka jest 

obowiązkowy – na początku semestru przed rozpoczęciem zajęć studenci wypełniają test 

poziomujący; zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych; 

3. Udział w zajęciach z matematyki dla studentów kierunku zarządzanie – jest obowiązkowy 

dla studentów, którzy zostaną do nich zakwalifikowani na podstawie wyników testu 

przeprowadzonego na początku semestru; zajęcia odbywają się w grupach 

ćwiczeniowych.  

4. Kwalifikacji na zajęcia wyrównawcze dokonuje Koordynator dydaktyczny. Sporządzone 

przez Koordynatora dydaktycznego listy studentów zakwalifikowanych do udziału  

w zajęciach wyrównawczych podlegają zatwierdzeniu przez Prorektora ds. nauczania i 

studentów. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika: 

1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 

2) kwestionariusza osobowego; 

3) zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

4) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. 
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§ 4. 

Realizacja zajęć wyrównawczych 

1. Zajęcia wyrównawcze są bezpłatne i finansowane w całości ze środków Projektu.  

2. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o finansowaniu Projektu przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zajęcia wyrównawcze realizowane będą w wymiarze określonym w § 2 ust. 2. zgodnie z 

programem nauczania oraz harmonogramem realizacji zajęć wyrównawczych.  

4. Harmonogramy zajęć oraz wszystkie informacje dotyczące realizacji zajęć 

wyrównawczych publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej Projektu.  

5. Obecność na zajęciach wyrównawczych w terminach określonych harmonogramem jest 

obowiązkowa. 

6. Udział studenta w zajęciach wyrównawczych jest wpisywany do jego karty okresowych 

osiągnięć oraz indeksu bez przypisywania punktów ECTS. 

7. Nieobecność uczestnika na więcej niż 1/5 zajęć wyrównawczych, może być podstawą do 

niezaliczenia tych zajęć. 

8. W trakcie realizacji zajęć wyrównawczych prowadzony będzie regularny monitoring  

i ewaluacja.  

9. Na ostatnich zajęciach wyrównawczych przeprowadzony będzie test końcowy, 

sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności matematycznych lub fizycznych 

Uczestników. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 11, wyniki testu kwalifikacyjnego oraz końcowego nie mają 

bezpośredniego wpływu na zaliczenie obowiązkowych form zajęć z matematyki lub 

fizyki. 

11. 20 % Uczestników każdego kursu, którzy uzyskali najwyższą (nie mniejszą niż 50%) 

ilość punktów z testu końcowego otrzymuje zwolnienie z zaliczenia ćwiczeń z 

matematyki lub fizyki i ocenę „dostateczną” z tych zajęć.  

§ 5. 

Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Każdy Uczestnik zajęć wyrównawczych ma prawo do bezpłatnego: 

1) udziału w zajęciach wyrównawczych;  

2) otrzymania materiałów dydaktycznych. 

2. Każdy Uczestnik zajęć wyrównawczych zobowiązany jest do: 

1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w pełnym zakresie 

przewidzianym programem nauczania; 

2) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach wyrównawczych; 
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3) potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych; 

4) usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni; 

5) udziału w badaniach ewaluacyjnych, tym w końcowej ankiecie ewaluacyjnej badającej 

poziom zadowolenia z udziału w zajęciach wyrównawczych uczestnika Projektu; 

6) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu oraz 

prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu; 

7) w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji Uczestnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego jej uzupełnienia; 

8) przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć wyrównawczych pełni Koordynator 

dydaktyczny Projektu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator 

dydaktyczny Projektu. 

 

 


