
Uchwała nr 16/2020 

Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Rada Uczelni 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej w sprawie 

zmiany w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały, Rada Uczelni pozytywnie opiniuje przedłożony projekt.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Członkowie Rady Uczelni obecni na posiedzeniu: 

1) Rafał Kalisz - przewodniczący Rady Uczelni  

2) Sławomir Sołtys  

3) dr inż. Bogusław Dołęga  

4) inż. pil. Michał Klimczyk - przewodniczący samorządu studenckiego 

5) dr inż. Andrzej Paszkiewicz  

6) dr inż. Jadwiga Pisula 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Uczelni nr 16/2020 Politechniki Rzeszowskiej 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

PROJEKT 

Uchwała nr …/2020  

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia …..listopada 2020 r.  

 

w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia z 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Senat Politechniki Rzeszowskiej, po zasięgnięciu 

opinii Rady Uczelni oraz związków zawodowych działających na Uczelni, uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

W Statucie Politechniki Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2.  Radę dyscypliny tworzy się, jeżeli w Uczelni jest zatrudnionych co najmniej 12 

pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. 

W skład Rady dyscypliny wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na 

stanowiskach profesora i profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

i badawczych, którzy wskazali daną dyscyplinę jako pierwszą, zgodnie  

z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy oraz złożyli oświadczenie,  

o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy.”;   

2) w § 49 po ust. 26 dodaje się ust. 27 i 28 w brzmieniu:  

„27.  Posiedzenia organów kolegialnych mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 

− z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz tajności głosowań. 

28.  Wymagania techniczne odbywania posiedzeń w trybie, o którym mowa w ust. 27, określa 

zarządzenie rektora.”. 

 

§ 2  

Pozostałe postanowienia Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. pozostają 

bez zmian. 

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
R E K T O R  

 
 

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik  
 


