
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Senat  

 

Uchwała nr 150/03/2022 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów  

na Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

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

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) w związku z 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), w uzgodnieniu z Samorządem 

Studentów UR, uchwala, co następuje:   

§ 1 

  W Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim stanowiącym załącznik nr 1 

do Uchwały nr 68/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. w § 12 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„Dziekan, po uzyskaniu opinii kierownika kierunku, może podjąć decyzję o uznaniu ocen 

i zaliczeń z przedmiotów, z których student uzyskał ocenę pozytywną i/lub zaliczenie 

w dotychczasowym przebiegu studiów, w tym także na innym kierunku, pod warunkiem, 

że efekty uczenia się zdefiniowane dla tych przedmiotów są tożsame.” 

2. w § 14 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„Student innej uczelni krajowej lub uczelni zagranicznej może, za zgodą Dziekana, 

realizować na UR zajęcia dydaktyczne, a także przystępować do zaliczeń i/lub egzaminów 

w terminach sesji egzaminacyjnej, określonych w organizacji roku akademickiego.” 

 

§ 2 

Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, 

z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 3 

Zmiany do Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim określone w § 1 

wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.  
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