
ZARZĄDZENIE Nr 45/2022  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023, na które 

będzie prowadzona rekrutacja. 

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

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz uchwały nr 51/2021 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 

2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w 

roku akademickim 2022/2023, zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. Planowana liczba miejsc dla kandydatów na pierwszy rok studiów w roku 

akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów: 

1) stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia została określona w załączniku 

nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia została określona w 

załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

2. Uwzględniając statystykę wpisów na poszczególne kierunki studiów w latach 

ubiegłych dopuszcza się możliwość umieszczenia na listach zakwalifikowanych 

do przyjęcia na pierwszy rok studiów większej liczby kandydatów niż planowana 

liczba miejsc określona odpowiednio w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Decyzję w sprawie umieszczenia na listach zakwalifikowanych do przyjęcia na 

pierwszy rok studiów większej liczby kandydatów podejmuje rektor z 

zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona łączna liczba miejsc określona dla 

Uczelni odpowiednio w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 



§ 2 

1. Liczbę miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2022/2023 dla 

kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego i podejmujących studia na 

podstawie umów zawartych przez Politechnikę Rzeszowską z podmiotami 

zagranicznymi określają te umowy. 

2. Pozostali kandydaci na pierwszy rok studiów nieposiadający obywatelstwa 

polskiego są przyjmowani na studia w drodze wpisu na listę studentów w ramach 

planowanej liczby miejsc określonej odpowiednio w załączniku nr 1 lub załączniku 

nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

Otrzymują: 

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 

  



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2022 

Rektora PRz z dnia 16 maja 2022 r. 

Liczba miejsc na studiach stacjonarnych 

Wydział Kierunek poziom kształcenia 

studia 
pierwszego 

stopnia 

studia 
drugiego stopnia 

Budownictwa, 
Inżynierii 
Środowiska 
i Architektury 
 

architektura 90 60 

energetyka 60 30 

budownictwo 210 100 

budownictwo-studia  
w języku angielskim 

30 - 

geodezja i planowanie 
przestrzenne 

60 30 

inżynieria środowiska 120 80 

transport 60 - 

Razem:  630 300 

Budowy Maszyn  
i Lotnictwa 
 

inżynieria materiałowa 60 30 

lotnictwo 
i kosmonautyka 

180 150 
 

mechanika i budowa 
maszyn 

90 90 

mechatronika 75 60 

mechatronika-studia  
w języku angielskim 

30 - 

inżynieria środków 
transportu 

60 45 

zarządzanie  
i inżynieria produkcji 

120 90 

Razem: 615 465 

Chemiczny biotechnologia 105 45 

biotechnologia- studia  
w języku angielskim 

30 - 

  



 inżynieria chemiczna 
i procesowa 

45 

 

- 

inżynieria chemiczna 

i procesowa- studia  
w języku angielskim 

30 - 

inżynieria 
farmaceutyczna 

90 - 

technologia chemiczna 60 60 

Razem: 360 105 

Elektrotechniki  
i Informatyki 

automatyka i robotyka 75 30 

elektronika 
i telekomunikacja 

90 30 

elektrotechnika 90 60 

elektrotechnika- studia  
w języku angielskim 

30 - 

elektromobilność 60 - 

informatyka 150 60 
 

Razem: 495 180 

Matematyki  
i Fizyki Stosowanej 
 

inżynieria i analiza 
danych 

105 30 

inżynieria w medycynie 60 30 

matematyka 45 30 

matematyka- studia  
w języku angielskim 

30 - 

Razem: 240 90 

Mechaniczno-
Technologiczny 
 w Stalowej Woli 
 

mechanika i budowa 
maszyn 

- 60 

zarządzanie  
i inżynieria produkcji 

60 - 

Razem: 60 60 

Zarządzania bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

120 90 

finanse  
i rachunkowość 

150 90 

logistyka 120 90 



zarządzanie 150 90 

zarządzanie- studia  
w języku angielskim 

30 - 

Razem: 570 360 

Razem Uczelnia: 2970 1560 

Łączna liczba miejsc: 4530 

  



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2022 

Rektora PRz z dnia 16 maja 2022 r. 

Liczba miejsc na studiach niestacjonarnych 

Wydział 

Kierunek studiów 

poziom kształcenia 

studia pierwszego 
stopnia 

studia drugiego 
stopnia 

Budownictwa, 
Inżynierii Środowiska 
i Architektury 

budownictwo 60 60 

geodezja i planowanie 
przestrzenne 

30 30 

inżynieria środowiska 30 30 

Razem: 120 120 

Budowy Maszyn  
i Lotnictwa  

mechanika i budowa 
maszyn 

60 60 

zarządzanie i inżynieria 
produkcji 

60 60 

Razem: 120 120 

Chemiczny biotechnologia 30 - 

technologia chemiczna 30 30 

Razem: 60 30 

Elektrotechniki  
i Informatyki 

elektrotechnika 60 45 

informatyka 60 45 

Razem: 120 90 

Mechaniczno-
Technologiczny 
 w Stalowej Woli 

mechanika i budowa 
maszyn 

- 30 

zarządzanie  
i inżynieria produkcji 

60 - 

Razem: 60 30 

Zarządzania 
 

bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

90 90 

finanse i rachunkowość 90 90 

logistyka 90 90 

zarządzanie 90 90 

Razem: 360 360 

Razem Uczelnia: 840 750 

Łączna liczba miejsc: 1590 
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