
Uchwała nr 25/2021 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz 

terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022. 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 

30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia 

w roku akademickim 2021/2022 zwanej dalej „uchwałą” wprowadza się następujące zmiany: 

1) z uwagi na wniosek dziekana wydziału Zarządzania znak RZ-420-2/2021 z dnia 

26 marca 2021 r. w sprawie naboru na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia 

o profilu praktycznym kierunek zarządzanie w sporcie w roku akademickim 2020/2021 

ustala się, że uchwała nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz 

terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 nie ma zastosowania do 

tych studiów; 

2) z uwagi na zarządzenie nr 26/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 18 marca 2021 r w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia 

o profilu ogólnoakademickim na kierunku elektromobilność: 

  



a) w § 11 ust. 1 w tabeli dodaje się wiersz: 

„ 

elektromobilność 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)  

profil ogólnoakademicki 

studia stacjonarne 

„; 

b) w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały w tabeli dodaje się wiersz: 

„ 

elektromobilność 1. matematyka  

2. fizyka i astronomia/fizyka  

lub informatyka  

x 1 

x 1 

 

x 2 

x 2 

„; 

3) po § 21 dodaje się § 21 a w brzmieniu: 

„§ 21 a 

1. Dopuszcza się możliwość złożenia przez kandydata wymaganych w toku postępowania 

rekrutacyjnego zaświadczeń wymienionych w § 14 ust. 3, § 19 ust. 3, § 19 ust. 4 oraz w § 19 

ust. 5 w postaci wydruków opatrzonych podpisem dokumentów będących skanem bądź 

zdjęciem oryginału. 

2. Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 może 

zostać przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające 

informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie 

określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej 

dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w dziekanacie wydziału, na który 

została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.”; 

4) w rozdziale 4 załącznika nr 4 w § 1 do uchwały skreśla się: 

„przy czym w ramach kierunków studiów elektrotechnika oraz informatyka prowadzony jest 

nabór na specjalności”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor 

 

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 


