
            

 

Uchwała nr 40/2012 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 21/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu 

rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2013/2014 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Wydziału Zarządzania 

Politechniki Rzeszowskiej nr 23/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zawieszenia 

rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe od roku akademickiego 2013/2014 oraz 

uchwałą nr 38/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 21 czerwca 

2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów 

pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym 

organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w roku akademickim 2013/2014, Senat 

Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. W uchwale nr 21/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji dla 

poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2013/2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„ust. 4. Laureaci Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, 

są przyjmowani na studia pierwszego stopnia na kierunki prowadzone przez 

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej z pominięciem postępowania 

kwalifikacyjnego na zasadach określonych w uchwale nr 38/2012 Senatu 

Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia 

laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym 

organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w roku akademickim 2013/2014. 

ust. 5. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, są przyjmowani na studia pierwszego stopnia na 

kierunki: finanse i rachunkowość, zarządzanie, prowadzone przez Wydział 

Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej z pominięciem postępowania 

kwalifikacyjnego na zasadach określonych w uchwale nr 38/2012 Senatu 

Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia 

laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym 

organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w roku akademickim 

2013/2014.”; 

2) w § 8 ust. 1 w tabeli w części Wydział „Zarządzania” w części Kierunek usuwa się 

kierunek studiów „stosunki międzynarodowe”; 



3) w § 11 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci, będący laureatami i finalistami 

olimpiad stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą nr 22/2012 Senatu Politechniki 

Rzeszowskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 

przyjmowania na studia na Politechnikę Rzeszowską laureatów i finalistów 

olimpiad stopnia centralnego, w latach akademickich od 2013/2014 do 2016/2017 

oraz kandydaci, będący laureatami konkursów, o których mowa w uchwale nr 

38/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 21 czerwca 

2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok 

studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych 

i ogólnopolskich w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w roku 

akademickim 2013/2014;”. 

2. W § 1 ust. 9 załącznika nr 1 do uchwały nr 21/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu 

rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2013/2014, w tabeli w części Kierunek studiów usuwa się kierunek studiów 

„stosunki międzynarodowe”. 

3. W załączniku nr 4 do uchwały nr 21/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji 

dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2013/2014, w tabeli pt. „Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 w Politechnice 

Rzeszowskiej”, w części Wydział „Zarządzania” w części  Kierunek usuwa się kierunek 

studiów „stosunki międzynarodowe”. 

 

§ 2. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Równocześnie wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 21/2012 z dnia 26 kwietnia 

2012 r. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak 


