
 

 

 

Uchwała Nr 25/2018 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 29 marca  2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 63/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących 

warunków, jakim powinny odpowiadać programy w tym plany kursów dokształcających 

i szkoleń oraz zasad ich tworzenia i znoszenia  

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) Senat 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwala, co następuje:  

§ 1 

W uchwale nr 63/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 maja 

2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących warunków, jakim powinny 

odpowiadać programy w tym plany kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad ich tworzenia 

i znoszenia wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po § 5 dodaje się § 5 a w brzmieniu:  

„1. Program kursu realizowanego w systemie semestralnym opracowuje się zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w § 4 niniejszej uchwały. W pozostałych przypadkach program kursu opracowywany 

jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 5. 

2. W przypadku kursów/szkoleń organizowanych przy współpracy innych podmiotów krajowych 

lub zagranicznych rektor może ustalić dodatkowe lub odmienne zasady, jeżeli wymagają tego 

szczególne potrzeby.  

3. Za kompletność i prawidłowość dokumentacji, o której mowa w § 4 i 5 odpowiada 

dziekan/jednostka organizacyjna prowadząca kurs/szkolenie.” 

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Program kursu/szkolenia po zaopiniowaniu przez komisję wskazaną odpowiednio przez 

dziekana lub prorektora ds. kształcenia, uchwala rada wydziału lub Senacka Komisja ds. 

Kształcenia w przypadku jednostek nieposiadających rady wydziału z uwzględnieniem 

niniejszych wytycznych.” 

3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

  



 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 25/2018  

Senatu PRz z dnia 29 marca 2018 r. 

 

Załącznik do Uchwały Nr 63/2017  

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

Niezbędne elementy wniosku w sprawie utworzenia kursu/szkolenia: 

 

1. Pismo przewodnie dziekana wydziału/kierownika jednostki organizacyjnej do Rektora z prośbą 

o utworzenie kursu/szkolenia wraz z merytorycznym uzasadnieniem wniosku. 

2. Uchwała Rady Wydziału/Senackiej Komisji ds. kształcenia w sprawie zaopiniowania wniosku 

o utworzenie kursu/szkolenia. 

3. Uchwała Rady Wydziału/Senackiej Komisji ds. Kształcenia w sprawie przyjęcia programu 

kursu/szkolenia. 

4. Imię i nazwisko kierownika kursu/szkolenia. 

5. Planowana obsada kadrowa. 

6. Kalkulacja kosztów kształcenia obejmująca całość kosztów związanych z ich przygotowaniem  

i prowadzeniem, wraz z określeniem wysokości opłat wnoszonych przez uczestników. 

7. W przypadku organizowania kursu/szkolenia wspólnie z jednostką spoza Politechniki 

Rzeszowskiej porozumienie określające zasady ich organizacji i prowadzenia. 


