
UCHWAŁA Nr  9/2022  

SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 24 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr 26/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.  

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 

2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Senat 

Politechniki Rzeszowskiej, uchwala co następuje: 

§1 

W Regulaminie studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej stanowiącym 

załącznik do uchwały nr 26/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów 

wyższych na Politechnice Rzeszowskiej zwanym dalej „Regulaminem” wprowadza 

się następującą zmianę: 

1) po § 45 dodaje się § 45a „Przepisy epizodyczne” w brzmieniu: 

1. Obywatel polski albo obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), który 

w dniu 24 lutego 2022 r. był studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy 

może ubiegać się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2021/2022 i 

2022/2023 na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w celu 

kontynuacji kształcenia. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w celu kontynuacji kształcenia osób, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanych dalej 



„kandydatem” podejmuje odpowiednio rektor w przypadku kandydatów, o 

których mowa w ust. 3 lub dziekan w przypadku kandydatów, o których mowa w 

ust. 5. 

3. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje pełną dokumentacją wydaną przez 

uczelnię działającą na terenie Ukrainy poświadczającą okresy studiów, zdane 

egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe odpowiednie okresy tych studiów 

mogą zostać uznane w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. 

4. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określa zarządzenie 

rektora. 

5. W przypadku, gdy kandydat dysponuje dokumentami wydanymi przez uczelnię 

działającą na terenie Ukrainy poświadczającymi okresy studiów, zdane 

egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe odpowiednie okresy tych studiów 

mogą zostać uznane na zasadach określonych w § 24. Przepisów § 23 nie 

stosuje się. 

6. Odpowiednio Dziekan wydziału lub wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów 

uczenia się określa semestr studiów, od którego kandydat rozpocznie studia. 

7. Dziekan wydziału może ustalić różnice programowe a także sposób i termin ich 

uzupełnienia. 

8. Student przyjęty na studia na zasadach określonych w niniejszej uchwale może 

się ubiegać o przyznanie IOS na zasadach określonych w § 20. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do dnia 30 

września 2022 r. 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 


