
Uchwała nr 33/2019 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 85/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. 
Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały 
nr 43/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 
maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia  
i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego  
i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych  
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 
przez Polską Komisję Akredytacyjną Senat Politechniki Rzeszowskiej, realizując wniosek 
Rady Wydziału Zarządzania, uchwala, co następuje: 

§ 1 

W związku ze zmianą uchwały nr 37/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale 
Zarządzania, w uchwale nr 85/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały nr 43/2018 
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 maja 2018 r.  
w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 
dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 
akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce zwanej dalej „Uchwałą” wprowadza się następującą zmianę: 
 

1) w załączniku nr 4 do Uchwały w rozdziale 7 Tabela nr 3 Efekty kształcenia dla kierunku 
logistyka określone uchwałą Senatu PRz nr 37 z dnia 21 czerwca 2012 r. otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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