Uchwała nr 64/2016
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Senat Politechniki Rzeszowskiej, po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających na Uczelni, uchwala/nie
uchwala, co następuje:
§1
1. Dotychczasowa Komisja ds. Nauki, Rozwoju i Studiów Doktoranckich staje się
Komisją ds. Nauki i Rozwoju. Komisja ds. Kształcenia przejmuje sprawy z zakresu
studiów doktoranckich będące dotąd w zakresie działania Komisji ds. Nauki,
Rozwoju i Studiów Doktoranckich.
2. Kierownicy studiów doktoranckich wchodzący w skład dotychczasowej Komisji ds.
Nauki, Rozwoju i Studiów Doktoranckich wchodzą z głosem stanowiącym w skład
Komisją ds. Kształcenia.
§2
W Statucie Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm. wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 16:
a) uchyla się ust. 2;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Tytuł Profesora Honorowego jest nadawany czynnym lub emerytowanym
pracownikom Politechniki Rzeszowskiej oraz innym osobom, wybitnym
uczonym, twórcom techniki, doskonałym dydaktykom, zasłużonym dla Uczelni.”
c) ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie:
„13. Dokumentację postępowania w sprawie nadania tytułów honorowych
przechowuje Sekretariat Rektora.
14. Tytuły honorowe nadawane przez Politechnikę Rzeszowską są rejestrowane
w księdze prowadzonej przez Sekretariat Rektora.”;
2) w § 35 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dyrektorzy lub kierownicy jednostek międzywydziałowych;”;
3) w § 36 w ust. 2 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na dany rok akademicki,”;
4) w § 37:
a) w ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Komisja ds. Nauki i Rozwoju;”,
b) ust 4 otrzymuje brzmienie:

5)

6)

7)
8)

„4. Niezależnie od postanowień ust. 3, w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia
wchodzą kierownicy studiów doktoranckich z głosem stanowiącym.”;
w § 47 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) podejmuje decyzje o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając
informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
2b) występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o
włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5;”;
w § 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na
podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2, zawiera rektor.”;
uchyla się § 113;
w załączniku nr 4 uchyla się ust. 12.

§3
Pozostałe postanowienia Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z
późn. zm. pozostają bez zmian.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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