Uchwała nr 39 /2021
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 27 maja 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 zarządzenie nr 56/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza z dnia 20 maja 2021 r w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia
o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria w medycynie:
a) w § 11 ust. 1 w tabeli dodaje się wiersz:
„
studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
inżynieria w medycynie

profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne

„;
b) w § 11 ust. 1 w tabeli skreśla się wiersz:
„
studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
inżynieria medyczna

profil praktyczny
studia stacjonarne

„;

c) w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały w tabeli dodaje się wiersz:
„
inżynieria w medycynie

1. matematyka

x1

x3

2. informatyka lub fizyka i

x1

x3

astronomia/fizyka lub język
obcy nowożytny
„;
d) w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały w tabeli skreśla się wiersz:
„
inżynieria medyczna

1. matematyka
2. informatyka lub fizyka i

x1
x1

x3
x3

astronomia/fizyka lub język
obcy nowożytny
„;
e) w § 14 ust 5 nazwę „inżynieria medyczna” zastępuje się nazwą „inżynieria
w medycynie”;
2) w § 10 w ust. 11 rok 2020 zastępuje się rokiem 2021;
3) w § 18 w ust. 7 rok 2020 zastępuje się rokiem 2021;
4) w załączniku nr 1 do uchwały § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
1. Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura są: wynik prac rysunkowych
zawartych w portfolio z uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego
z przedmiotów określonych dla kierunku architektura (patrz tabela zamieszczona w § 1
ust. 10).
2. Jakość prac rysunkowych zawartych w portfolio z uzdolnień artystycznych,
nadesłanych przez kandydata, ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata
wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności z zakresu:
1) przedstawienia rysunkowego opartego na elementarnym warsztacie rysunkowym
i posługiwanie się wiedzą o perspektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji;
2) rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym;
3) wyobraźni architektonicznej.

3. Prace rysunkowe zawarte w portfolio prac rysunkowych z uzdolnień artystycznych są
realizowane za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice
ołówkowej, walorowej na białym papierze formatu: 29,7 cm x 42,0 cm.
4. Portfolio prac rysunkowych z uzdolnień artystycznych składa się z dwóch prac
rysunkowych nadesłanych przez kandydata.
5. Tematy prac rysunkowych obejmują przykładowo:
1) rysunek z natury - perspektywa ulicy lub placu;
2) rysunek z wyobraźni – stanowisko pracy architekta.
6. Każda z prac rysunkowych jest oceniana odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0.
7. Oceny uzyskane z poszczególnych prac rysunkowych przelicza się na punkty według
poniższej tabeli:

ocena

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

punkty

100

82

64

46

28

2,0
0

8. Tradycyjny egzamin rysunkowy zostanie zastąpiony portfolio prac rysunkowych
z uzdolnień artystycznych wykonanym samodzielnie przez kandydata w dniach 28 i 29
czerwca 2021 r. Szczegółowe tematy rysunków oraz terminy ich przesłania
i dostarczenia zostaną udostępnione wszystkim zarejestrowanym kandydatom,
bezpośrednio przed ich rozpoczęciem w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR).
Tematy będą aktywne tylko dla tych kandydatów, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną do
dnia do 24 czerwca 2021 r. do godz. 1500.
9. Wynik końcowy portfolio prac rysunkowych z uzdolnień artystycznych jest sumą
punktów uzyskanych z obydwu prac rysunkowych.
10. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest
uzyskanie oceny pozytywnej  min. 3,0 (dostatecznej) z każdej z prac rysunkowych.
11. Wynik końcowy portfolio prac rysunkowych z uzdolnień artystycznych oraz wyniki
z egzaminu maturalnego maksymalnie z dwóch przedmiotów są przeliczane na punkty,
z zastosowaniem wag określonych dla kierunku architektura w tabeli zamieszczonej
w § 1 ust. 10 i z uwzględnieniem zasad określonych w § 1.
12. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym za portfolio prac
rysunkowych z uzdolnień artystycznych oraz egzamin maturalny decyduje o kolejności
na liście kandydatów.”.

§2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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