
Uchwała nr 3/2018 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 71/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 

2017/2018 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad 

i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych określoną w ustawie oraz liczebności grup 

Działając na podstawie art. 130 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 75 ust. 2 Statutu Politechniki Rzeszowskiej 

z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm. Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 71/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia  

25 maja 2017 r. w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2017/2018 zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, 

zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć 

dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną  

w ustawie oraz liczebności grup z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:  

„2. Doktorant jest zobowiązany do udziału w zajęciach organizacyjnych na rzecz wydziału 

w wymiarze 10 godzin w roku akademickim. 

3. W uzasadnionych przypadkach dziekan może zwolnić doktoranta z udziału w zajęciach 

organizacyjnych.”; 

 

2) w § 5 ust. 3 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8. dla zajęć dydaktycznych z modułu zajęć język obcy prowadzonych na studiach 

pierwszego stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalność pilotaż oraz dla 

zajęć dydaktycznych z modułu zajęć angielska terminologia lotnicza prowadzonych na 

studiach drugiego stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalności: awionika, 

płatowce, pilotaż, silniki lotnicze ustala się przelicznik obliczeniowy równy – 2,0.”. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 



 


