
 
Uchwała nr 11/2020 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 53/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. 
Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, 
trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych 
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 
2020/2021 

Na podstawie art. 79 ust. 5a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz. U. z 2020, poz. 695) Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. W uchwale nr 53/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 
pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 zwanej dalej 
„uchwałą” wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rektor określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1, w terminie do końca czerwca 

2020 r.”; 

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

„1. Ramowy termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku 

akademickim 2020/2021 jest następujący: 

1) od 1 lipca 2020 r. do 5 października 2020 r. – dla studiów rozpoczynających się 

od semestru zimowego;”; 

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego  

w ramowych terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, zwany dalej 

„harmonogramem rekrutacji”, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego 

z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura rektor określi w terminie do 

końca czerwca 2020 r.”; 

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

„Dopuszcza się złożenie przez kandydata wymaganych w toku postępowania 
rekrutacyjnego zaświadczeń wymienionych w § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 w postaci 
wydruków opatrzonych podpisem dokumentów będących skanem bądź zdjęciem 
oryginału.” 

 

 

 



§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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