Uchwała nr 29/2020
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok
studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w roku
akademickim 2024/2025
Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej
uchwala, co następuje:
§1
Uchwała określa szczegółowe zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego
stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich organizowanych
przez:
1) Politechnikę Rzeszowską;
2) szkoły ponadpodstawowe;
3) instytucje naukowe;
4) stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;
5) inne podmioty.
§2
1. Kandydatom na określony kierunek studiów pierwszego stopnia prowadzony przez
Politechnikę Rzeszowską, będącymi laureatami konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich, o których mowa w § 1, przyznaje się dodatkowo 100 punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Dla kandydatów na kierunek architektura warunkiem koniecznym do uzyskania
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, jest uzyskanie pozytywnej oceny – min. 3,0
(dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi
w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej w sprawie ustalenia warunków, trybu
oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków
studiów przyjętej na dany rok akademicki.
4. Status laureata konkursu ustala się zgodnie z regulaminem danego konkursu.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie w roku uzyskania
przez laureata konkursu świadectwa dojrzałości.
6. Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyznaje uprawnienie, o których mowa
w ust. 1, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego status laureata konkursu
wydanego przez jego organizatora.

§3
1. Podstawą do przyznania laureatom konkursów, organizowanych przez podmioty,
o których mowa w § 1 pkt 2-5 uprawnienia określonego w § 2 ust. 1, jest
porozumienie zawarte pomiędzy Politechniką Rzeszowską a organizatorem
konkursu.
2. Wzór porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Porozumienie zawierane jest na wniosek organizatora konkursu.
4. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 2-5, zainteresowane uzyskaniem określonych
uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów są zobowiązane
wystąpić z pisemnym wnioskiem do Rektora Politechniki Rzeszowskiej w terminie
do końca lutego danego roku kalendarzowego.
5. Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o:
1) organizatorze konkursu;
2) zakresie tematycznym konkursu;
3) warunkach koniecznych do uzyskania statusu laureata konkursu;
4) liczbie laureatów konkursu.
6. Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu oraz przykłady tematów
konkursowych lub nagrodzonych prac.
§4
1.
2.

Niniejsza uchwała obowiązuje przy przyjęciach na studia w roku akademickim
2024/2025.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Załącznik do uchwały nr 29/2020
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 30 czerwca 2020 r.

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu …………. r. pomiędzy Politechniką Rzeszowską im. Ignacego
Łukasiewicza, zwaną dalej „Politechniką Rzeszowską”, reprezentowaną przez Rektora
…………………………………………………………………………………………………..,
a ……………………………………………………………………………………………..…,
zwanego dalej „Organizatorem”,
reprezentowanym przez Panią/Pana.............................…….......................................................................
w
sprawie
przyznania
uprawnień
laureatom
konkursu
pn.:
……………………………………………………………………………………………………………………………...…….
obowiązujących przy postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na określony kierunek (kierunki)
w latach akademickich od ………….. do ………………
§1
1. Działając na podstawie uchwały nr ………….. Senatu Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego Łukasiewicza z dnia …………………… r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów
konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez
Politechnikę Rzeszowską w latach akademickich od …………. do …………. oraz
w oparciu o decyzję Rektora Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Rzeszowska
zobowiązuje się przyznać laureatom wyżej wymienionego konkursu, ubiegającym się
o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, dodatkowo 100 punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje kandydatom na studia
ubiegającym się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki:
1) ……………….
2) ……………….
3) ……………….
3. Uprawnienie przysługuje wyłącznie w roku uzyskania przez laureata konkursu
świadectwa dojrzałości.
§2
Organizator konkursu zobowiązuje się do:
1) wydania zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przez kandydata na studia
statusu laureata. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszego
Porozumienia;

2) zgłaszania wszelkich zmian wnoszonych do Regulaminu konkursu i zakresu
tematycznego, w terminie do końca miesiąca marca roku, w którym odbywa się
rekrutacja na dany rok akademicki.
§3
Zaświadczenie, o którym mowa w § 2 pkt 1 stanowi dla Międzywydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej podstawę do przyznania kandydatom na studia, na kierunki określone w §
1 ust. 2 uprawnień określonych w niniejszym porozumieniu.
§4
Niniejsze porozumienie obowiązuje przy postępowaniach rekrutacyjnych na pierwszy
rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej w latach
akademickich od …………….. do ……………..
§5
Wszelkie zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu i są skuteczne po podpisaniu przez obie Strony.
§6
Strona może rozwiązać porozumienie po uprzednim trzymiesięcznym powiadomieniu
drugiej Strony.
§7
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego porozumienia będą rozstrzygane
polubownie.
§8
Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Organizator

Rektor

…………………………………

……………………………………

Załącznik do Porozumienia

....................................................
(nazwa organizatora konkursu)
....................................................
(siedziba organizatora konkursu)

ZAŚWIADCZENIE
........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzony(a) dnia .......................................................... ........ r. w ......................................................................
uczeń/uczennica klasy ........................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
........................................................................................................................................................................................
brał(a) udział w ......................................................................................................................................................
(nazwa konkursu)
........................................................................................................................................................................................
przeprowadzonym w dniu ................................................................................................................................
(dzień, miesiąc, rok)
w ..................................................................................................................................................................................
(miejscowość)
i uzyskał(a) tytuł laureata.

Nr ...............
.............................................................
(podpis i pieczęć organizatora konkursu)
.........................................
(miejscowość, data)

