
 

 

ZA R ZĄ D ZEN IE  Nr 5 7 /2 01 9  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 20 listopada 2019 r. 

 
w sprawie zasad organizacji kursów i szkoleń  

 
Na podstawie art. 163, art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Politechnika Rzeszowska dalej zwana „Uczelnią” prowadzi inne formy kształcenia organizowane 

jako kursy i szkolenia, przy czym: 

1) kurs – to forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 16 godzin zajęć, której celem 

jest w szczególności uzupełnienie i pogłębienie wiedzy, umiejętności lub kompetencji 

społecznych, lub podniesienie kwalifikacji zawodowych lub naukowych; 

2) szkolenie – to forma kształcenia o czasie trwania krótszym niż 16 godzin zajęć, której celem 

jest w szczególności uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat. 

 

§ 2 

1. Inicjatorem zorganizowania kursu/szkolenia może być wydział, katedra/zakład/ centrum/studium 

lub kilka katedr/zakładów zespołowo w ramach jednego lub kilku wydziałów. 

2. Kursy/szkolenia mogą być prowadzone przy udziale innych Uczelni lub podmiotów spoza 

Uczelni. 

3. Nadzór nad kursami/szkoleniami sprawuje odpowiednio dziekan/dyrektor centrum/kierownik 

studium, a w przypadku kursów/szkoleń prowadzonych wspólnie przez jednostki Uczelni dziekan 

wskazany przez rektora lub prorektor ds. kształcenia. 

4. W przypadku organizowania kursów/szkoleń wspólnie z podmiotem spoza Uczelni zasady ich 

organizacji i zadania poszczególnych stron określa porozumienie, wskazujące w szczególności: 

1) zasady rekrutacji; 

2) zasady prowadzenia kursu/szkolenia; 

3) warunki ukończenia kursu/szkolenia; 

4) sposób ich finansowania oraz rozliczania kosztów i przychodów; 

5) wskazanie jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie kursu/szkolenia. 

 

Program kursu/szkolenia 

§ 3 

1. Kształcenie na kursie/szkoleniu odbywa się zgodnie z programem kursu/szkolenia, który zawiera 

w szczególności: 

1) ogólną charakterystykę obejmującą: 

a) nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs/szkolenie, 

b) nazwę kursu/szkolenia, 

c) określenie efektów uczenia się, jeżeli Uczelnia będzie występowała z wnioskiem 

o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,  

d) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, jeżeli program przewiduje praktyki, 



 

 

e) warunki rekrutacji, 

f)    opis sylwetki absolwenta,  

g) warunki ukończenia; 

2) plan kursu/szkolenia określający w szczególności: 

a) czas trwania, 

b) podstawowe formy prowadzonych zajęć wraz z ich wymiarem godzinowym oraz ramowymi 

treściami kształcenia, 

c) formę zaliczenia poszczególnych zajęć. 

 

Zasady organizacji kursu/szkolenia 

§ 4 

1. Rektor: 

1) tworzy kurs/szkolenie; 

2) zatwierdza program kursu/szkolenia; 

3) wyznacza kierownika kursu/szkolenia. 

2. Odpowiednio dziekan/dyrektor centrum/kierownik studium występuje do rektora z wnioskiem 

o  utworzenie kursu/szkolenia zawierającym projekt programu kursu/szkolenia spełniający 

wymogi formalne określone w niniejszych wytycznych wraz z wymaganymi załącznikami. 

3. Załączniki do wniosku stanowią w szczególności: 

1) kalkulacja kosztów kształcenia; 

2) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia; 

3) dane osoby proponowanej na kierownika kursu/szkolenia wraz z zakresem obowiązków. 

4. Odpowiednio dziekan/dyrektor centrum/kierownik studium składa wniosek, o którym mowa 

w  ust. 2 nie później niż na jeden miesiąc przed planowanym terminem przeprowadzenia 

kursu/szkolenia. 

5.  W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, w terminie 

krótszym niż jeden miesiąc. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

Programy kursów/szkoleń utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do 

końca okresu przewidzianego w programie danego kursu lub szkolenia. 

 

§ 6 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam prorektorowi ds. kształcenia. 

 

 

  

 

 

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

 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 


