
 

ZA R ZĄ D ZEN IE  Nr 2 1 /2 01 9  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 29 maja 2019 r. 
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2018 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza z dnia 9 listopada 2018 r. z późn. zm. w sprawie opłat za wydanie 

oraz uwierzytelnianie dokumentów związanych z przebiegiem studiów oraz uzyskaniem 

stopni naukowych na Politechnice Rzeszowskiej 

 
Na podstawie § 36 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, 

dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U z 2018 r. poz.1837) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 58/2018 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 9 listopada 2018 r. z późn. zm. w sprawie opłat za wydanie oraz uwierzytelnianie 

dokumentów związanych z przebiegiem studiów oraz uzyskaniem stopni naukowych na 

Politechnice Rzeszowskiej wprowadzam następujące zmiany: 

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„Osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2018/2019 i w latach poprzednich, 

z którymi Uczelnia zawarła umowy o warunkach pobierania opłat związanych 

z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszą opłaty za 

wydanie druków związanych z przebiegiem studiów na podstawie przepisów 

dotychczasowych (art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, rozporządzenie z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu 

studiów, zarządzenie nr 2/2018 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 6 lutego 2018 r. 

w sprawie opłat za wydanie druków związanych z przebiegiem studiów oraz uzyskaniem 

stopni naukowych w Politechnice Rzeszowskiej).” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 58/2018 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza z dnia 9 listopada 2018 r. pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 


