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REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie zasad ustalania obciążeń dydaktycznych z tytułu promotorstwa oraz 

recenzowania prac dyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej 

 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powierzenie nauczycielom akademickim obowiązków w zakresie promotorstwa prac 

dyplomowych i ich recenzowania odbywa się w terminach ustalonych regulaminem studiów. 

2. Do pełnienia funkcji promotora prac dyplomowych lub ich recenzowania są uprawnieni 

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora 

habilitowanego, równoważny z uprawnieniami doktora habilitowanego lub stopień doktora. 

3. W wyjątkowych przypadkach dziekan może upoważnić do kierowania pracą dyplomową 

inżynierską lub licencjacką nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia 

i  posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i znaczne doświadczenie praktyczne 

w dyscyplinie związanej z kierunkiem studiów. 

4. Promotor określonej pracy dyplomowej podaje propozycję recenzenta, którego ostatecznie 

zatwierdza dziekan. 

 

§ 2 

1. Do sprawowania promotorstwa prac dyplomowych oraz ich recenzowania zobowiązani są 

w kolejności: nauczyciele akademiccy macierzystego wydziału dyplomanta, nauczyciele 

akademiccy pozostałych wydziałów Uczelni oraz w wyjątkowych przypadkach osoby spoza 

Politechniki Rzeszowskiej spełniające wymagania określone w § 1. 

2. Przy rozdziale prac dyplomowych obowiązuje zasada proporcjonalności liczby 

dyplomantów do uprawnionych nauczycieli akademickich wydziału. Dziekan może w 

uzasadnionych przypadkach wyłączyć nauczycieli akademickich niektórych jednostek 

organizacyjnych wydziału z obowiązku promotorstwa prac dyplomowych lub ich 

recenzowania. 

3. Dopuszczalna liczba przydzielonych prac dyplomowych na dany rok akademicki 

przypadająca na jednego uprawnionego nauczyciela akademickiego nie może przekraczać: 

a) 15 prac – na kierunkach kończących się tytułem inż. lub mgr. inż., 

b) 40 prac – na pozostałych kierunkach, 

c) w przypadku realizacji prac dyplomowych z pkt. a i b o liczbie prac decyduje dziekan 

wydziału. 



4. Ustalona liczba prac dyplomowych przypadająca na jednego uprawnionego nauczyciela 

akademickiego wynikająca z ust. 3 może zostać decyzją dziekana zwiększona maksymalnie 

o  20%. 

5. Dopuszczalna liczba recenzji prac dyplomowych w danym roku akademickim przypadająca 

na jednego nauczyciela akademickiego nie może przekraczać: 

a) 30 prac – na kierunkach kończących się tytułem inż. lub mgr. inż. 

b) 50 prac – na pozostałych kierunkach. 

6. Ustalona liczba recenzji prac dyplomowych przypadająca na jednego nauczyciela 

akademickiego wynikająca z ust. 5 może zostać decyzją dziekana zwiększona maksymalnie 

o  20%. 

 

§ 3 

Postanowienia § 2 ust. 4 i ust. 6 stosuje się z zastrzeżeniem, że zwiększenie liczby prac 

dyplomowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego wymiaru godzin 

ponadwymiarowych w wysokości dwukrotności rocznego pensum dydaktycznego. 

 

§ 4 

Realizację niniejszego zarządzenia powierzam dziekanom wydziałów, nadzór Prorektorowi 

ds. Kształcenia. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 29/2005 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 3 października 

2005 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń dydaktycznych z tytułu opieki nad realizacją prac 

dyplomowych w Politechnice Rzeszowskiej. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 

 


