
Uchwała Nr 58/2015 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli w zamiejscową podstawową jednostkę 

organizacyjną o nazwie Wydział Mechaniczno - Technologiczny w Stalowej Woli 

Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 Ustawy                    

z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.) w zw. z § 20 i § 22 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MNiSW-

DNS-WUP-6033-21283-5/EG/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. oraz Statutu Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Senat Politechniki Rzeszowskiej: 

§ 1 

Mając na uwadze proces doskonalenia jakości kształcenia, a także podejmując działania 

mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych pozytywnie opiniuje: 

1) wniosek Rektora Politechniki Rzeszowskiej o przekształcenie Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli w zamiejscową podstawową jednostkę organizacyjną o nazwie 

Wydział Mechaniczno - Technologiczny w Stalowej Woli; 

2) podjęcie działań zmierzających do utworzenia na Wydziale Mechaniczno - 

Technologicznym w Stalowej Woli kierunków studiów o profilu praktycznym: 

a) mechanika i budowa maszyn,  

b) zarządzanie i inżynieria produkcji. 

§ 2 

2. Do czasu ukonstytuowania się organów zamiejscowej podstawowej jednostki 

organizacyjnej kierownictwo nad nią obejmie Pełnomocnik Rektora ds. Przekształcenia 

Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Stalowej Woli w zamiejscową podstawową 

jednostkę organizacyjną PRz. 

3. Zobowiązuje się Pełnomocnika Rektora ds. Przekształcenia Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego w Stalowej Woli w zamiejscową podstawową jednostkę organizacyjną PRz 

do przedkładania Rektorowi miesięcznych sprawozdań z postępu prac organizacyjnych.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 


