
Uchwała nr 13/2017 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego  

i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 

Na podstawie art. 169 ust. 2 w związku z art. 169 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz art. 29 

ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010), Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia  

19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w roku akademickim 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. WKR przeprowadza rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, na studia 

stacjonarne  

i niestacjonarne pierwszego stopnia których wynik egzaminu maturalnego został 

podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty”. 

2) w § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu 

 „5a. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia 

na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana 

rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz 

ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do 

tych studiów.  Wniosek powinien być złożony do komisji w terminie określonym w 

harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia pod 

rygorem odmowy jego uwzględnienia”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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