
Uchwała Nr 16/2011
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie  zmiany uchwały nr 6/2009 Senatu Politechniki  Rzeszowskiej  im. Ignacego 
Łukasiewicza  z  dnia  26  marca  2009  r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Studiów 
Wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.

Działając na podstawie art. 161 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej 
uchwala co następuje:

§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Studiów Wyższych:
1) w § 20

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W wyjątkowych przypadkach promotorem pracy dyplomowej inżynierskiej lub 

licencjackiej  może  być,  za  zgodą  dziekana  specjalista  posiadający  tytuł 
zawodowy  magistra  lub  równorzędny  i  znaczne  doświadczenie  zawodowe 
zdobyte  poza uczelnią  w dziedzinie  związanej  z kierunkiem studiów. W tym 
przypadku recenzentem pracy powinien być profesor lub doktor habilitowany 
zatrudniony w Politechnice Rzeszowskiej.

2) w § 22
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin dyplomowy składa się z następujących części:
a) prezentacji pracy dyplomowej;
b) dyskusji nad pracą dyplomową;
c) sprawdzenia poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia.”

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a.  Egzamin  dyplomowy  w  części  a)  i  b)  jest  egzaminem  ustnym,  w  części  c) 

egzaminem ustnym  lub  pisemnym  zgodnie  z  procedurą  ustaloną  przez  Radę 
Wydziału.

2b.  Rada  Wydziału  może  podjąć  uchwałę  o  wcześniejszym  przeprowadzeniu 
sprawdzenia opanowania poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład 

której  wchodzą  przynajmniej  trzy  osoby:  przewodniczący,  opiekun  pracy 
dyplomowej  i  recenzent  (recenzenci).  Ponadto  jako  członków  komisji 
egzaminacyjnej dziekan może powołać nauczycieli akademickich lub specjalistów 
spoza  Uczelni,  reprezentujących  dyscypliny  związane  ze  specjalnością 
odpowiadającą tematyce pracy dyplomowej.”

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony 

przez dziekana nauczyciel  akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem 
naukowym doktora habilitowanego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Rektor

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak


