
 

 

Uchwała Nr 15/2021 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr 48/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego  

 

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) Senat Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego wprowadza się 

następującą zmianę:  

w § 4 ust. 18 otrzymuje brzmienie:  

„18.  Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisję 

doktorską podpisuje przewodniczący komisji. Wymagania techniczne odbywania 

posiedzeń oraz przeprowadzania obron w trybie, o którym mowa w ust. 15-17, określa 

zarządzenie rektora.”;  

 

§ 2 

W załączniku nr 2 do uchwały nr 48/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego wprowadza się 

następującą zmianę:  

w § 2 po ust. 17 dodaje się ust. 18-20 w brzmieniu:  

„18.  Posiedzenia Rady dyscypliny, komisji habilitacyjnej oraz kolokwium habilitacyjne mogą 

być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w 

szczególności: 

1)  transmisję posiedzenia oraz kolokwium w czasie rzeczywistym między ich 

uczestnikami;  

2)  wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia oraz kolokwium mogą wypowiadać się w ich toku 

− z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz tajności głosowań. 

19.   W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady dyscypliny, komisji habilitacyjnej oraz 

kolokwium habilitacyjne mogą być przeprowadzane w sposób umożliwiający części ich 

uczestników udział w nich za pomocą środków komunikacji elektronicznej i na 

warunkach, o których mowa w ust. 18.   

20.   Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisję 

habilitacyjną podpisuje przewodniczący komisji. Wymagania techniczne odbywania 

posiedzeń oraz przeprowadzania kolokwium w trybie, o którym mowa w ust. 18 i 19, 

określa zarządzenie rektora.”.  

  



 

 

§ 3  

Pozostałe postanowienia uchwały nr 48/2020 Senatu PRz z dnia 26 listopada 2020 r. pozostają 

bez zmian. 

 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 

 

 

 

 

 


