
Uchwała Nr 17/2011
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

z dnia 10 maja 2011 r.

w  sprawie  utworzenia  na  Wydziale  Zarządzania  kierunku  studiów  „bezpieczeństwo 
wewnętrzne”. 

Działając  na  podstawie  art.  62  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo 
o szkolnictwie  wyższym  (Dz.  U.  Nr  164,  poz.  1365,  z  późn.  zm.)  oraz  rozporządzenia 
Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  13  czerwca  2006  r.  w  sprawie  nazw 
kierunków  studiów (Dz.  U.  Nr  121,  poz.  838  z  późn.  zm.)  na  wniosek  Rady  Wydziału 
Zarządzania  w  sprawie  utworzenia  od  roku  akademickiego  2011/2012  kierunku 
„bezpieczeństwo  wewnętrzne”  na  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  studiach  pierwszego 
stopnia, Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

W  związku  ze  spełnieniem  przez  Wydział  Zarządzania  Politechniki  Rzeszowskiej 
warunków określonych  w rozporządzeniu Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia  
27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni,  
aby  prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie studiów (Dz. U. Nr 144, poz. 1048
 z późn.) w zakresie:

1) opracowania koncepcji kształcenia w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, 
zawierającej  oczekiwane  cele  kształcenia  i  kwalifikacje  absolwentów  oraz  plany 
studiów i  programy nauczania  uwzględniające  standardy kształcenia  określone  w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r.  w 
sprawie  standardów  kształcenia  dla  poszczególnych  kierunków  oraz  poziomów 
kształcenia,  a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by  
prowadzić  studia  międzykierunkowe  oraz  makrokierunki  (Dz. U.  Nr  164,  
poz. 1166 z późn. zm.);

2) wymagań dotyczących minimalnej liczby zatrudnionych nauczycieli  akademickich 
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy;

3) wymagań  dotyczących  proporcji  nauczycieli  akademickich  zaliczonych  
do „minimum kadrowego” do liczby studentów;

4) dysponowania  infrastrukturą,  zapewniającą  realizację  celów  kształcenia,  w  tym 
salami dydaktycznymi, laboratoriami;

5) zapewnienia  dostępu  do  zasobów  biblioteki  wyposażonej  w  literaturę  zalecaną  
w ramach kształcenia na danym kierunku;

6) zapewnienia studentom odbycia praktyk przewidzianych w standardach kształcenia,

oraz  biorąc  pod  uwagę  Strategię  Bezpieczeństwa  Narodowego  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
która  określa  wizję  budowania  i  rozwijania  kompleksowego  systemu  bezpieczeństwa, 
potrzebę  utworzenia  państwowego  kompleksowego  systemu  reagowania  kryzysowego, 
odpowiadającego  na  współczesne  zagrożenia  bezpieczeństwa  międzynarodowego,  jak  
i wewnętrznego tj. prowadzenie działań zmierzających do powołania zintegrowanego systemu 
kierowania  i  zarządzania  na  wypadek  kryzysu  Senat  Politechniki  Rzeszowskiej  uznaje 
wniosek  Rady  Wydziału  Zarządzania  za  zasadny  i  uchwala  utworzenie  kierunku 



„bezpieczeństwo  wewnętrzne”  na  studiach  pierwszego  stopnia  od  roku  akademickiego 
2011/2012.

§ 2.

Rekrutacja na studia będzie prowadzona na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu 
Politechniki Rzeszowskiej.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak


