Uchwała nr 30/2017
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Senat Politechniki Rzeszowskiej, po zasięgnięciu
opinii związków zawodowych działających na Uczelni uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Uczelnia jest częścią narodowego systemu edukacji i nauki. W swoich działaniach kieruje
się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych, wolności twórczości artystycznej oraz poszanowania praw własności intelektualnej.
2. Do zadań Uczelni należą w szczególności:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej oraz wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka;
2) ustalanie programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;
3) dbanie o jakość i skuteczność nauczania przez wprowadzenie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia;
4) prowadzenie własnego monitoringu karier zawodowych absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy;
5) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych
umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
6) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych
oraz transfer technologii do gospodarki;
7) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
8) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
a) procesie kształcenia,
b) badaniach naukowych;
9) podejmowanie działań na rzecz zachowania tradycji i dziedzictwa narodowego,
współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych
formach działalności, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, m.in. przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
10) współdziałanie w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć nauki w gospodarce oraz
rozwoju makroregionu, rozwijanie postępu technicznego, a także współdziałanie w
szerzeniu wiedzy w społeczeństwie, promowanie kultury fizycznej wśród społeczności
akademickiej, wspieranie organizacyjne i finansowe kultury studenckiej, wspieranie
działalności organizacji studentów, doktorantów oraz organizacji zawodowych,
współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz organizacjami naukowymi i
edukacyjnymi, współdziałanie w rozwoju rzeszowskiego środowiska akademickiego,

działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
11) dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej oraz wzajemnego poszanowania godności
osobistej pracowników i studentów, głównie przez egzekwowanie wymagań wynikających z kodeksów etycznych w nauce i pracy akademickiej.
3. W celu wspierania realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, Uczelnia może wejść w
związek uczelni publicznych na zasadach określonych w ustawie.”;
2) w § 5 w ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa: „Rad Programowych.”;
3) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6
1. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz
na studiach doktoranckich.
2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1 w uczelni są prowadzone studia podyplomowe
oraz kursy dokształcające i szkolenia.
3. Na warunkach określonych w ustawie Uczelnia może:
1) organizować indywidualne studia międzyobszarowe;
2) prowadzić studia interdyscyplinarne;
3) prowadzić studia wspólne.
4. Wykłady na Uczelni są otwarte w ramach studiów stacjonarnych.
5. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim, mogą być prowadzone w językach
obcych w ustalonym zakresie i na warunkach określonych w odpowiednich regulaminach.
6. Organizację i tok studiów wyższych oraz prawa i obowiązki studentów określają: ustawa
oraz Regulamin studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.
7. Organizację i tok studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki doktorantów określają:
ustawa, odrębne przepisy oraz Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice
Rzeszowskiej.
8. Organizację i tok studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń określają
odpowiednio ich regulaminy.
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§7
Osoby, którym nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, otrzymują
dyplomy opatrzone godłem Politechniki Rzeszowskiej. Wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego zatwierdza Senat Uczelni.
Absolwenci studiów wyższych otrzymują dyplomy ukończenia studiów potwierdzające
uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów.
Absolwenci studiów podyplomowych i kursów dokształcających otrzymują świadectwa
ukończenia tych studiów lub kursów.
Wzór dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wzór świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych zatwierdza Senat Uczelni.
Wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego zatwierdza rektor.
Ukończenie szkolenia dokumentuje się zaświadczeniem, którego wzór zatwierdza rektor,
z wyłączeniem wzorów ustalonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.”;

4) uchyla się § 8;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10
1. Uczelnia może prowadzić podległe rektorowi licea akademickie na zasadach określonych
przez Senat.
2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum akademickiego sprawuje kurator oświaty,
na podstawie odrębnych przepisów.”;
6) w § 12:
a) ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Politechnika Rzeszowska posiada następujące symbole: godło, pieczęć, sztandar,
flagę, barwę oraz znak firmowy. Wzory wymienionych symboli określa uchwała
Senatu. Zasady używania symboli Politechniki Rzeszowskiej określa Senat.”,
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Sztandar Politechniki Rzeszowskiej jest uroczystym symbolem Uczelni i jest wystawiany w czasie podniosłych uroczystości.”;
7) w § 16:
a) ust. 3-4 otrzymują brzmienie:
„3. Tytuł Profesora Honorowego jest nadawany osobom zasłużonym dla Uczelni, wybitnym uczonym, twórcom techniki, doskonałym dydaktykom.
4. Tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej nadaje Senat, na wniosek
Rady Wydziału uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego, osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego,
kulturalnego, społecznego lub politycznego.”,
b) ust. 7-10 otrzymują brzmienie:
„7. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią o kandydacie, większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy
statutowego składu Rady Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do
Senatu o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa lub Profesora Honorowego
Politechniki Rzeszowskiej. Dziekan wydziału przedkłada tę uchwałę na najbliższym
posiedzeniu Senatu.
8. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułów następuje uchwałą Senatu
podjętą większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy
statutowego składu Senatu.
9. Uchwałę w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Senat podejmuje,
większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego
składu Senatu, po uzyskaniu dwóch opinii (recenzji) w danej sprawie i uchwał
stosownych gremiów (Senatów, Rad Naukowych lub innych organów właściwych
w sprawach naukowych) uczelni lub instytucji, w których są zatrudnieni
recenzenci.
10. Uchwałę w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Politechniki
Rzeszowskiej Senat podejmuje, większością trzech piątych głosów w obecności co
najmniej połowy statutowego składu Senatu, po uzyskaniu opinii co najmniej
dwóch Rad Wydziałów Politechniki Rzeszowskiej lub Rad Wydziałów innych
uczelni o podobnym profilu.”;
8) w § 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1 b w brzmieniu:
„1a. Na Uczelni mogą być tworzone instytuty.
1b. W instytutach mogą być tworzone katedry i zakłady.”;

9) w § 24:
a) w ust 1:
− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Kierownikiem katedry lub zakładu, z zastrzeżeniem § 23 ust 7 oraz ust 2a, może
być nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, na podstawie mianowania lub
umowy o pracę, posiadający:”,
− ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Po przekroczeniu wieku, wskazanego w pkt 1 i 2 o przedłużeniu sprawowania
funkcji decyduje rektor na wniosek dziekana za zgodą rady wydziału.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W szczególnych przypadkach rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez
radę wydziału może powierzyć funkcję kierownika katedry/zakładu nauczycielowi akademickiemu ze stopniem doktora zatrudnionemu na wydziale w pełnym
wymiarze czasu pracy dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
na okres do końca 4-letniej kadencji, o której mowa w § 24 ust. 2, łącznie jednak
nie dłużej niż na 2 lata.”,
c) w ust 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek poparty przez co najmniej 50% liczby pracowników katedry/zakładu lub
na wniosek dziekana, przy pozytywnej opinii Rady Wydziału, może nastąpić zmiana
kierownika w wyniku przeprowadzonych wyborów, według następujących zasad:”;
10) w § 28 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„W zakresie kształcenia studentów OKL podlega dziekanowi wydziału prowadzącego
kształcenie lotnicze.”;
11) w § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kadencja członków Rady Bibliotecznej, z wyjątkiem przedstawicieli studentów oraz
doktorantów, zaczyna się oraz kończy wraz z kadencją organów Uczelni.”;
12) w § 35 ust. 4:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dyrektor Biblioteki oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych;”,
b) uchyla się pkt 4;
13) w § 36 ust 2:
a) w pkt 1 po lit. g dodaje się lit ga w brzmieniu:
„ga) zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,”,
b) w pkt 4 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit c w brzmieniu:
„c) wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;”;
14) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele:
1) otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni i samorządu terytorialnego w liczbie
stanowiącej nie mniej niż połowę składu Konwentu;
2) Politechniki Rzeszowskiej wytypowani przez rektora.”;
15) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia zwyczajne Konwentu zwołuje jego przewodniczący przynajmniej raz w
roku.”;
16) w § 45 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,
wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 12% i nie większej niż 20% składu Rady Wydziału;”;
17) w § 49:
a) ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Pozostali prodziekani są wybierani spośród nauczycieli akademickich, dla których
Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończą 67. roku życia, a w
przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70. roku życia, z zastrzeżeniem §
51.”;
b) ust. 9 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) wnioskuje o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych wydziału;”;
18) w § 57:
a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy w trakcie kadencji liczba nauczycieli akademickich niepochodzących z wyboru wzrasta, powodując zmiany w proporcji składu Rady Wydziału niezgodne z ustaleniami wynikającymi z art. 67 ustawy oraz § 45 ust. 2 pkt 3-6, wówczas
Wydziałowa Komisja Wyborcza zarządza wybory członków Rady Wydziału, o których
mowa w § 45 ust. 2 pkt 4-6, w tej grupie, w której proporcja została naruszona.”,
b) uchyla się ust. 4,
c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy w trakcie kadencji liczba nauczycieli akademickich niepochodzących z wyboru maleje, powodując zmiany w proporcji składu Rady Wydziału niezgodne z ustaleniami wynikającymi z art. 67 ustawy oraz § 45 ust. 2 pkt 3-6, wówczas następuje wygaśnięcie mandatów w tej grupie, w której proporcja została naruszona.”,
d) uchyla się ust. 6;
19) w § 63:
a) w ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) stopień naukowy doktora habilitowanego, a ponadto po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego wykazująca się znaczącym dorobkiem naukowym, aktywnie
uczestnicząca w procesie kształcenia kadry naukowej, lub”,
b) w ust 2 uchyla się pkt 5,
c) ust 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Oceny dorobku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3-4, dokonuje co najmniej dwóch
recenzentów wyznaczonych przez Radę Wydziału, posiadających tytuł naukowy
profesora, w tym przynajmniej jeden spoza Uczelni.
4. Osoby, które zostały zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
podstawie ust. 2 pkt 4 i podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat
kierowały samodzielnie zespołami badawczymi oraz posiadają znaczący dorobek i
osiągnięcia naukowe mogą nabyć uprawnienia równoważne z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie decyzji rektora i przy zachowaniu trybu określonego w art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.”
d) w ust 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stopień naukowy doktora i co najmniej 5-letni staż zawodowy.”;
20) w § 67:
a) ust 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje przy zachowaniu wymagań formalnych określonych w ustawie i niniejszym Statucie. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w wymiarze przewyższającym
połowę etatu na czas określony lub nieokreślony jest poprzedzone przeprowadzeniem otwartego konkursu, według zasad określonych w załączniku nr 4 do niniejszego Statutu, z uwzględnieniem postanowień ust. 5-7, z wyjątkiem stanowisk
dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i
informacji naukowej.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż 3 lata oraz w innych przypadkach
określonych w art. 118a ust. 4 ustawy.”;
c) ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) emerytowany nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora habilitowanego może być zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę w trybie ustalonym przez niniejszy Statut do końca roku
akademickiego, w którym ukończy 70. rok życia.”;
21) w § 68:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoby, o których mowa w § 63 ust. 2 pkt 4, co do których przewiduje się nadanie
decyzją rektora uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, są zatrudniane w ramach umowy, o której mowa w § 67 ust. 2, na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 2 lat. Możliwe jest również zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy jednak niż 2 lata. W przypadku
wniesienia przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów sprzeciwu wobec
decyzji rektora o nadaniu uprawnień doktora habilitowanego, osoby te pozostają
zatrudnione do końca ustalonego okresu zatrudnienia na tym stanowisku w ramach umowy na czas nieokreślony lub do końca obowiązującej umowy o pracę.”,
b) uchyla się ust. 5,
c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,
udzielonym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy;”;
22) w § 74 uchyla się ust. 7;
23) § 76 otrzymuje brzmienie:
„§ 76
1. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalo-
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nego przez Senat w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu ważnych zadań
lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub innych zadań przewidzianych w uchwale Senatu w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego i jego
rozliczania.
Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych następuje na wniosek nauczyciela akademickiego, po uzyskaniu opinii kierownika katedry/zakładu i dziekana, a w przypadku jednostek
organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału – opinii kierowników tych jednostek.
Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych następuje na okres roku akademickiego.
Osoby korzystające z obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych nie mogą
prowadzić prac o charakterze dydaktycznym w innych jednostkach szkolnictwa wyższego.
Osobom korzystającym z obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych nie
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.”;

24) w § 77:
a) ust 1-2 otrzymują brzmienie:
„1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie z zakresu należytego wykonywania obowiązków określonych w ustawie oraz przestrzegania prawa
autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Oceny
dokonuje Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich nie rzadziej niż raz na 4 lata oraz niezależnie, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej nauczyciela akademickiego, dziekana lub rektora.
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy
wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie ojcowskim, urlopie
rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w
przepisach Kodeksu pracy lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja oceniająca nauczyciela akademickiego z zakresu wypełniania obowiązków dydaktycznych uwzględnia ocenę przedstawioną przez studentów i doktorantów co najmniej raz w roku. Zasady dokonywania oceny przez studentów i
doktorantów określa pkt 3 załącznika nr 5 do niniejszego Statutu.”;
25) tytuł rozdziału VII otrzymuje brzmienie:
„VII. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI”;
26) uchyla się tytuł Prawa i obowiązki studentów oraz uczestników studiów doktoranckich;
27) po § 89 dodaje się § 89a w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.

„§ 89a
Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach wyższych na poziomie studiów pierwszego i
drugiego stopnia na profilu praktycznym lub ogólnoakademickim.
Studia wyższe są prowadzone w ramach kierunku studiów zgodnie z efektami kształcenia,
do których dostosowuje się programy studiów, w tym plany studiów.
Studia wyższe mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.
Studia niestacjonarne to forma studiów wyższych pozwalająca na uzyskanie tych samych
efektów co studia stacjonarne, prowadzona na zasadach odpłatności.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych mogą być prowadzone w systemie zjazdów
trwających od piątkowego popołudnia do niedzieli włącznie.”

28) w § 90:
a) ust 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej drogą elektroniczną dla poszczególnych kierunków studiów oraz procedurę
kwalifikacyjną na każdy rok akademicki ustala Senat na wniosek Rad Wydziałów.
2. Uchwała Senatu, o której mowa w ust. 1 jest zamieszczana na stronie internetowej Uczelni w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia nie później niż do dnia 31 maja
roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy.
3. Rekrutację przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana
przez rektora. Komisja ta podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia. W
skład komisji wchodzą przedstawiciele wydziałów powołani przez dziekana oraz
osoby wyznaczone przez rektora.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Od decyzji komisji, o której mowa w ust. 3, służy odwołanie w terminie
czternastu dni od daty doręczenia decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.”;
29) po § 90 dodaje się § 90a w brzmieniu:
„§ 90a
Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.”;
30) § 91 otrzymuje brzmienie:
1.

2.
3.

4.
5.

„§ 91
Studia doktoranckie są prowadzone na wydziałach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora z zakresu dyscyplin odpowiadających tym
uprawnieniom.
Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.
Studia stacjonarne to forma studiów doktoranckich, w której więcej niż połowa programu jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów.
Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość ich odbywania
przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy.
Uruchomienie studiów doktoranckich następuje na wniosek Rady Wydziału w drodze zarządzenia rektora, po uzyskaniu opinii Senatu Uczelni.”;

31) po § 91 dodaje się § 91a i § 91b w brzmieniu:
„§ 91a
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa Senat na wniosek
Rad Wydziałów.
2. Uchwała Senatu, o której mowa w ust. 1 jest zamieszczana na stronie internetowej
Uczelni w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.
3. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane spośród nauczycieli akademickich przez rektora na wniosek dziekana.
4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora wydana w trybie odwołania
jest ostateczna.
5. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji
na studia doktoranckie określonych zgodnie z ust. 1.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
7. Szczegółowe prawa i obowiązki każdego doktoranta określają: Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej, Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla
doktorantów Politechniki Rzeszowskiej oraz umowa z Uczelnią.
§ 91b
Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.”;
32) § 93 otrzymuje brzmienie:
„§ 93
Wyróżniający się student ostatniego roku studiów drugiego stopnia może odbywać staż studencki przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.”;
33) § 94 otrzymuje brzmienie:
„§ 94
Ustala się następujące zasady odbywania staży studenckich:
1) staż studencki odbywa się podczas ostatniego roku studiów drugiego stopnia;
2) staż studencki trwa jeden semestr;
3) liczbę miejsc na staże na dany rok akademicki ustala Rada Wydziału;
4) kwalifikowanie na staż odbywa się w drodze konkursu spośród studentów Uczelni;
5) do konkursu może być dopuszczony student, który ukończył studia pierwszego stopnia,
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z wynikiem co najmniej 4,0 oraz
wyróżnił się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy.”;
34) w § 95:
a) ust 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W razie niewykonywania zleconych studentowi stażyście obowiązków kierownik
katedry/zakładu prowadzącej staż informuje o tym na piśmie dziekana. Dziekan
podejmuje decyzję o przerwaniu stażu i cofnięciu prawa do stypendium, powiadamiając o tym studenta.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 6-7 w brzmieniu:
„6. Po zakończeniu stażu kierownik katedry/zakładu wydaje studentowi zaświadczenie o odbyciu stażu i opinię.
7. Ukończenie stażu nie stanowi podstawy roszczenia o zatrudnienie na Uczelni. Opinię o odbytym stażu uwzględnia się w postępowaniu konkursowym na stanowisko
asystenta.”;
35) § 96 otrzymuje brzmienie:
„§ 96
1. Studenci i doktoranci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych na zasadach określonych w ustawie.
2. Organizacje studenckie i doktoranckie działające na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym podlegają rejestracji, zaś działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach podlegają ewidencji na zasadach określonych przez
rektora.
3. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktorantów jest jawny.”;
36) w § 97:
a) ust 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) doktoranci – po jednym z każdego wydziału.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmieniu:
„6. Studentów oraz doktorantów do pracy w komisjach dyscyplinarnych przedstawiają na okres roku akademickiego, spośród studentów oraz doktorantów, odpowiednie samorządy: Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów. W przypadku
ukończenia przez te osoby studiów wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem
kadencji wymienione samorządy przedstawiają odpowiednio kolejnych kandydatów.”;
37) w § 111 datę 30 września 2017 r. zastępuję się datą 31 sierpnia 2017 r.
38) § 114 otrzymuje brzmienie:
„§ 114
Określone w § 63 ust. 2 pkt 2 dodatkowe wymagania odnośnie do zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku profesora nadzwyczajnego obowiązują od 1 października 2019 r. Do 30
września 2019 r. zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego następuje na podstawie ostatniej oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, z uwzględnieniem regulacji § 77 ust. 4.”;
39) uchyla się § 115-116;
40) załączniki nr 1-2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-2 do
niniejszej uchwały;
41) w załączniku nr 3 pkt 29-30 otrzymują brzmienie:
„29. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu o nadanie
tytułu Doktora Honoris Causa lub Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej
jest podejmowana większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Wydziału.
30. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa lub Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej następuje uchwałą Senatu podjętą większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu
Senatu.”;
42) w załączniku nr 5:
a) w pkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Oceny studentów oraz doktorantów dotyczące wypełniania obowiązków dydaktycznych
przez nauczyciela akademickiego ustala się na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród
studentów i doktorantów wydziału/Uczelni co najmniej raz w roku.”,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15. W posiedzeniach komisji bierze udział z głosem doradczym bezpośredni przełożony
ocenianego nauczyciela akademickiego oraz przedstawiciel związku zawodowego,
którego oceniany jest członkiem. W przypadku, gdy oceniany nie jest członkiem
związku zawodowego przedstawiciela związku wyznacza dziekan. W posiedzeniach
komisji może brać udział, z głosem doradczym, także dziekan wydziału lub kierownik
jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału, jeśli nie jest jej członkiem.
Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.”,
c) pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29. Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich przewodniczy rektor. Komisję powołuje Senat na wniosek rektora spośród nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentujących wszystkie

wydziały. Osoby wchodzące w skład komisji nie mogą być członkami innych komisji
dokonujących oceny nauczycieli akademickich na Uczelni. Komisja liczy co najmniej
pięć osób. W posiedzeniach komisji uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel
związku zawodowego, którego oceniany jest członkiem. W przypadku, gdy oceniany
nie jest członkiem związku zawodowego przedstawiciela związku wyznacza rektor.
Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.”;
43) uchyla się załącznik nr 8.
§2
Do wszczętych postępowań o nadanie tytułów Doktora Honoris Causa i Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej stosuje się przepisy dotychczasowe.
§3
Do wszczętych postępowań o zatrudnienie na stanowiskach nauczyciela akademickiego stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
§4
Wydziały dostosują składy Rad Wydziałów do wymagań określonych w niniejszej uchwale w
terminie do 30 czerwca 2017 r.
§5
Pozostałe postanowienia Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn.
zm. pozostają bez zmian.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr …/2017 Senatu
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 30 marca 2017 r.
Załącznik nr 1
do Statutu PRz

Wykaz jednostek organizacyjnych
Politechniki Rzeszowskiej
poza siedzibą Uczelni
Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Adres jednostki
organizacyjnej

1

Wydział Mechaniczno-Technologiczny
w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola

2

Centrum Biotechnologiczne

37-122 Albigowa 472

3

Akademicki Ośrodek Szybowcowy
w Bezmiechowej – jednostka
pozawydziałowa

Bezmiechowa Górna 111
38-600 Lesko

4

Ośrodek Kształcenia Lotniczego
w Jasionce – jednostka pozawydziałowa

Jasionka 915
36-001 Trzebownisko

Załącznik nr 2 do uchwały nr …/2017 Senatu
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 30 marca 2017 r.
Załącznik nr 2
do Statutu PRz

Wykaz wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych
Politechniki Rzeszowskiej
Adres Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza:
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Lp.

Nazwa

Adres

1

Wydział Budownictwa, Inżynierii
Środowiska i Architektury

ul. Poznańska 2
35-959 Rzeszów

2

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

3

Wydział Chemiczny

al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

4

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów

5

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

6

Wydział Zarządzania

al. Powstańców Warszawy 10
35-959 Rzeszów

7

Wydział Mechaniczno-Technologiczny
w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola

8

Studium Języków Obcych

ul. Podkarpacka 1
35-082 Rzeszów

9

Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu

ul. Poznańska 2a
35-959 Rzeszów

