
Uchwała Nr 59/2015 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie organizacji zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej o nazwie 

Wydział Mechaniczno - Technologiczny w Stalowej Woli 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 Ustawy                  

z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.) w zw. z § 20 i § 22 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1370) oraz Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza, Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna o nazwie Wydział Mechaniczno - 

Technologiczny w Stalowej Woli, zwany dalej Wydziałem do czasu uzyskania uprawnień 

do prowadzenia studiów jest jednostką w organizacji.  

§ 2 

1. Organizacja utworzonego Wydziału w Stalowej Woli powinna zostać ukończona do dnia 

30 września 2017 r.  

2. Kształcenie studentów na Wydziale rozpocznie się od 1 października roku akademickiego 

2017/2018, pod warunkiem uzyskania przez Wydział uprawnienia do prowadzenia 

studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w drodze decyzji Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

3. Rekrutacja na studia prowadzone na Wydziale w Stalowej Woli odbywać się będzie 

zgodnie z warunkami, trybem i terminami określonymi przez Senat Uczelni. 

§ 3 

1. Pełnomocnik Rektora ds. Przekształcenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 

w Stalowej Woli w zamiejscową podstawową jednostkę organizacyjną PRz podejmuje 

niezbędne działania faktyczne i prawne pozwalające na podjęcie pełnej działalności 

naukowej i dydaktycznej Wydziału. 

2. Do obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. Przekształcenia Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego w Stalowej Woli w zamiejscową podstawową jednostkę organizacyjną 

PRz należy w szczególności opracowanie dla planowanych do utworzenia kierunków 

studiów:  

1) opisu efektów kształcenia;  

2) programu kształcenia; 

3) wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia; 

4) obsady kadrowej; 

5) zasad rekrutacji na studia. 

3. Uprawnienia Pełnomocnika wygasają z chwilą wyboru Dziekana. 

 



§ 4 

1. Nadzór nad działaniami wyszczególnionymi w § 3 ust. 1 i 2 sprawują odpowiednio 

Dziekan oraz Rada Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

R e k t o r 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 


