
 1 

Uchwała Nr 19/2016 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Senatu Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 23 kwietnia 2015 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice 

Rzeszowskiej 
 

 

 Na podstawie art. 161 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 572, z późn. zm.) oraz § 36 ust. 2 

pkt 1 lit. i Statutu Politechniki Rzeszowskiej uchwalonego przez Senat 

Politechniki Rzeszowskiej 25 czerwca 2015 r. uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 22/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 ust. 2: 

a) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – 

opis przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji 

zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego, 

uwzględniający ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;”, 

 

b) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

„17a) Polska Rama Kwalifikacji  – opis ośmiu wyodrębnionych  

w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim 

poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa  

w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich 

ram kwalifikacji uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111  

z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych;”; 

 

2) w § 23 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może odstąpić 

od zasady określonej w ust. 6 i podjąć decyzję o przeniesieniu  

w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.”; 
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3) w § 26 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. O przyjęcie na studia  na ten sam kierunek studiów, poziom, formę  

i profil kształcenia może ubiegać się osoba, która została skreślona 

z listy studentów lub jest absolwentem tego kierunku studiów.”; 

 

4) w § 33 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„7a. Wyniki zaliczeń i egzaminów nauczyciel akademicki prowadzący 

zajęcia lub przeprowadzający egzamin w trakcie semestru ogłasza  

w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia, zaś w trakcie sesji 

egzaminacyjnej ogłasza w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia.”; 

 

5) w § 37 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Negatywny wynik zaliczenia komisyjnego z danego modułu zajęć nie 

wyklucza rejestracji z długiem dopuszczalnym na kolejny semestr. 

Przepisy § 42 i 43 stosuje się odpowiednio.”; 

 

6) w § 38:  

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Egzaminy  odbywają się w czasie trwania sesji egzaminacyjnej. 

Student jest zobowiązany do złożenia egzaminów do końca sesji 

poprawkowej.”; 

 

b) ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być choroba 

lub inne zdarzenie losowe. Udokumentowane usprawiedliwienie 

przyjmuje egzaminator (nauczyciel akademicki przeprowadzający 

egzamin) w terminie do 3 dni od daty kończącej okres choroby lub 

od daty zdarzenia losowego. W przypadku usprawiedliwienia 

nieobecności na egzaminie student składa egzamin w terminie 

ustalonym z koordynatorem modułu jako egzamin składany 

odpowiednio w terminie podstawowym lub poprawkowym,  

z uwzględnieniem ust. 6. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan.”; 

 

7) w § 46 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  realizacją części studiów poza PRz;”; 

 

8)  w § 50: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem dopuszczenia do części II egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów zajęć objętych 

programem studiów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów 

ECTS określonych odpowiednio w § 29 ust. 11 i § 42 ust. 8; 
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2) uzyskanie oceny co najmniej „dostateczny” (dst; 3,0; E) z modułu 

praca dyplomowa; 

3) uzyskanie pozytywnej oceny z części I egzaminu dyplomowego tj. 

weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów na 

danym kierunku, poziomie  i profilu kształcenia; 

4) złożenie wymaganych dokumentów i wniesienie obowiązujących 

opłat określonych w odrębnych przepisach.”, 

 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku wcześniejszego przeprowadzania weryfikacji 

efektów kształcenia komisję egzaminacyjną powołuje dziekan.”, 

  

c) uchyla się ust. 9; 

 

9) § 51 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku uzyskania z części I egzaminu dyplomowego, o której 

mowa w § 50 ust. 1 pkt 1 oceny „niedostateczny” (ndst; 2,0; F) lub 

nieprzystąpienia do tej części egzaminu w ustalonym terminie 

przepisy § 38 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku uzyskania z części II egzaminu dyplomowego, o której 

mowa w § 50 ust. 1 pkt 2 oceny „niedostateczny” (ndst; 2,0; F) lub 

nieprzystąpienia do tej części egzaminu w ustalonym terminie 

dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny 

egzamin z tej części nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem 

30 dni od dnia przeprowadzenia poprzedniego egzaminu. 

3. W przypadku nieprzystąpienia studenta do części II egzaminu 

dyplomowego w wyznaczonym terminie z powodu choroby lub innego 

zdarzenia losowego, dziekan wyznacza nowy (traktowany jako 

pierwszy) termin po przedłożeniu przez studenta udokumentowanego 

usprawiedliwienia w terminie do 5 dni od daty kończącej okres 

choroby lub daty zdarzenia losowego.  

4. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego dziekan wydaje 

decyzję o skreśleniu z listy studentów, z powodu niezłożenia  

w terminie egzaminu dyplomowego.”; 

 

10) w § 52: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„1) części niejawnej, w której odbywa się część I egzaminu dyplomowego, 

tj. weryfikacja efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów na 

danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia na zasadach 

określonych przez radę wydziału oraz ustalenie oceny z tej części; 
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2) części jawnej, w której odbywa się część II egzaminu dyplomowego, tj. 

obrona pracy dyplomowej i dyskusja dotycząca pracy dyplomowej.”, 

 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Ustalenie oceny z części II egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego 

wyniku studiów odbywa się na posiedzeniu niejawnym.”; 

 

11) w § 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ostateczny wynik studiów określa się na podstawie: 

1) wyniku z toku studiów jako średniej ważonej ocen końcowych 

modułów zajęć objętych programem studiów łącznie z oceną  

z modułu praca dyplomowa, określonej wzorem w § 31 ust. 1 – z 

wagą 0,8; 

2) oceny pozytywnej z weryfikacji efektów kształcenia, o której mowa w 

§ 50 ust. 1 pkt 1 – z wagą 0,1; 

3) oceny pozytywnej z obrony pracy dyplomowej, o której mowa w § 50 

ust. 1 pkt 2 – z wagą 0,1.”; 

 

12) w § 54 uchyla się ust. 6. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 

 

 

 

 

 

 


