
 

Uchwała Nr 18/2016 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego  

i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 
 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 36 ust. 2 pkt 1 lit. g Statutu 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uchwały 

Nr 4/2016 Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej z dnia 10 lutego 2016 r., 

Senat Politechniki Rzeszowskiej, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr 32/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia  

28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku 

akademickim 2016/2017 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Senat Uczelni określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1 w terminie do końca maja 

2016 r. ”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego  

w ramowych terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym termin przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na 

kierunek architektura rektor określi w terminie do końca maja 2016 r.”; 

3) w § 20: 

a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu: 

 „9) Zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadane przez 

kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia 

na określonym kierunku studiów. W przypadku absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, 

którzy przystąpili na studiach pierwszego stopnia na danym kierunku studiów do I części 

egzaminu dyplomowego (weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów) 

traktowanego na równi z egzaminem sprawdzającym posiadane przez kandydata 

kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia  

zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych zwierające między innymi informację  

o wyniku weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów. (Nie dotyczy 

kandydatów na kierunki studiów: logistyka, zarządzanie).”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kandydat – absolwent uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany 

przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu  oryginał Suplementu do 

dyplomu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, 

w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. 



W przypadku Suplementu do dyplomu, w którym nie odnotowano uzyskanej przez 

absolwenta średniej ocen ze studiów lub obowiązującej w ukończonej szkole wyższej 

skali ocen oraz w przypadku barku Suplementu do dyplomu:  

1) zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w uczelni skali ocen; 

2) zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, 

ustalonej odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,  

o których mowa w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, obowiązujących na 

określony kierunek studiów.”; 

4) w załączniku nr 5 do uchwały Nr 32/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 28 maja 

2016 r. w Rozdziale III. Wydział Chemiczny: 

a) w § 2: 

 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) średnia ważona ocen końcowych modułów kształcenia objętych programem 

studiów, łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa.”, 

 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inny niż 

ukończony jest zobowiązany przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje  

i kompetencje wymagane do podjęcia studiów na kierunku, na którym ubiega się  

o przyjęcie, z zastrzeżeniem ust. 8.”, 

 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8. Kierunki studiów: technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna i procesowa są 

kierunkami pokrewnymi i pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje 

i kompetencje wymagane do podjęcia studiów na jednym z tych kierunków 

upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na obydwa kierunki. 

9. Na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego, odbytego w danym roku 

akademickim, kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia  

w tym samym lub następnym roku akademickim.”, 

b) w § 3:  

 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pisemny egzamin sprawdzający na każdym kierunku studiów prowadzonym na 

Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej zawiera 50 pytań i jest testem 

jednokrotnego wyboru. Test jest oceniany w skali 0  50 pkt, przy czym uzyskanie 

mniej niż 20 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.”, 

 w ust. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„ liczba uzyskanych punktów 20 – 29 odpowiada ocenie dst (3,0),”, 

 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej dla wszystkich kierunków 

studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Chemicznym jest wskaźnik 

rekrutacji R, obliczony wg. wzoru: 

R = 0,5*E + 0,5*O 

gdzie: E - wynik egzaminu sprawdzającego, 

O - średnia ważona ocen końcowych modułów kształcenia objętych programem 

studiów łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa”. 



§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Jednocześnie wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 32/2015 z dnia 28 maja 2015 r. 

 

 

 

R E K T O R 
 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 
 


