
 

Uchwała nr 5/2013 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 

z dnia 17 stycznia 2013 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  

(t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej, realizując 

wnioski Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej i Rady Wydziału Zarządzania, 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

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

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 § 13 ust. 6 

w tabeli wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej 

 

W części „Matematyka”  kolumna Zasady rekrutacji otrzymuje brzmienie: 

 

 „O przyjęcie na kierunek matematyka mogą się ubiegać absolwenci kierunku zgodnego 

(matematyka) lub pokrewnego z profilem studiów (informatyka, ekonomia), posiadający tytuł 

zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra oraz udokumentowaną znajomość języka 

angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Rady Europy. Absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic 

programowych w zakresie przedmiotów: analiza matematyczna, algebra, topologia, 

w terminie określonym przez Dziekana Wydziału.” 

 

2. Wydział Zarządzania 

 

1)  w części „Logistyka”  kolumna Zasady rekrutacji otrzymuje brzmienie: 

„w postępowaniu kwalifikacyjnym jest brana pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia 

studiów przeliczana na punkty zgodnie z zapisem § 14 ust. 1, a w przypadku jednakowych 

ocen dodatkowym kryterium jest średnia ocen ze studiów zawarta w Suplemencie 

do Dyplomu przeliczana na punkty zgodnie z zapisem § 14 ust. 2, 

 w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci legitymujący się dyplomem 

ukończenia studiów pierwszego stopnia zgodnym z wybranym kierunkiem (logistyka), 

 w przypadku mniejszej liczby kandydatów (wymienionych powyżej) niż uchwalona 

planowana liczba miejsc, na kierunek logistyka mogą być przyjmowani kandydaci, 

którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych 

(towaroznawstwo, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji), 

 warunkiem rekrutacji na studia trzysemestralne jest posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera, 



 absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych  

w zakresie i terminie określonym przez Dziekana Wydziału.” 

 

2) w części „Zarządzanie”  kolumna Zasady rekrutacji otrzymuje brzmienie: 

„w postępowaniu kwalifikacyjnym jest brana pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia 

studiów przeliczana na punkty zgodnie z zapisem § 14 ust. 1, 

 o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci kierunku zgodnego z wybranym kierunkiem 

(zarządzanie) lub pokrewnego (administracja, bezpieczeństwo narodowe, 

bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, 

europeistyka, finanse i rachunkowość, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

socjologia, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja), 

 w przypadku jednakowych ocen na dyplomie ukończenia studiów, w pierwszej 

kolejności przyjmowani będą kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia zgodnym z wybranym kierunkiem (zarządzanie), 

 absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych  

w zakresie i terminie określonym przez Dziekana Wydziału.” 

 

 

§ 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. Marek Orkisz 

 


