
Uchwała Nr 10/2021 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr 52/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów 

wyższych w Politechnice Rzeszowskiej. 

Na podstawie art. 28 ust. 1 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.) oraz art. 79 ust. 6a 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, 

uchwala co następuje: 

§1 

W Regulaminie studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej stanowiącym załącznik do 

uchwały nr 52/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 

czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice 

Rzeszowskiej zwanym dalej „Regulaminem” wprowadza się następującą zmianę: 

1) po § 44 a dodaje się § 44 b w brzmieniu: 

1. W przypadku braku możliwości realizacji w roku akademickim 2020/2021 efektów 

uczenia się przypisanych do zajęć studencka praktyka zawodowa, liczba punktów ECTS 

wymagana do zaliczenia odpowiednio semestru zimowego albo letniego w roku 

akademickim 2020/2021 ulega zmniejszeniu o liczbę punktów ECTS przypisaną do zajęć 

studencka praktyka zawodowa, a liczba punktów ECTS wymaganych do zaliczenia 

semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 lub semestru zimowego albo letniego 

roku akademickim 2021/2022 ulega odpowiednio zwiększeniu. 

2. Decyzję dotyczącą realizacji i zaliczenia zaległych zajęć, o których mowa w ust. 1 w roku 

akademickim 2020/2021 lub 2021/2022 podejmuje dziekan na podstawie 

umotywowanego wniosku studenta. 

3. Przeniesione na kolejny semestr lub semestry roku akademickiego 2020/2021 lub 

2021/2022 zajęcia studencka praktyka zawodowa, nie są uwzględniane do długu 

dopuszczalnego, o którym mowa w § 43 ust. 2. 

4. Przeniesione na kolejny semestr lub semestry roku akademickiego 2020/2021 lub 

2021/2022 zajęcia studencka praktyka zawodowa są realizowane bez konieczności 



wnoszenia opłat i przy pozostawieniu pełni praw studenta w roku akademickim 2020/2021 

lub 2021/2022. 

5. W przypadku studentów zarejestrowanych na kolejny semestr z długiem dopuszczalnym 

z zajęć studencka praktyka zawodowa po podjęciu przez dziekana pozytywnej decyzji, 

o której mowa w ust. 2, przyjmuje się, że student został zarejestrowany na kolejny semestr 

bez długu dopuszczalnego, o którym mowa w § 43 ust. 2. 

§2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do dnia 30 września 2021 r. 
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