
 
 

dwe  
 

Rzeszów, 10 stycznia 2017 r. 
 
 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
Politechniki Rzeszowskiej 

 
ogłasza 

 

K O N K U R S  
na staż studencki 

w jednostkach organizacyjnych Wydziału 
 
 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w terminie do 3 lutego 2017 r.  

w dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ul. W. Pola 2,  

35-959 Rzeszów, tel. +48 17 8651289. 

 

Wymagania stawiane kandydatom na staż studencki określa art. 191 

Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. (tj.: Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1842) oraz §94 i §95 Statutu Politechniki Rzeszowskiej z 2015 r.  

z późn. zm. 

 

 Dziekan 
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

  
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek 

 
 



Wyciąg ze Statutu PRz z 2015 r. z późn zm. 
 

§ 94 
1. Ustala się następujące zasady odbywania staży studenckich:  
1) staż studencki odbywa się podczas ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich;  
2) staż studencki trwa jeden semestr;  
3) liczbę miejsc na staże na dany rok akademicki ustala Rada Wydziału;  
4) kwalifikowanie na staż odbywa się w drodze konkursu spośród studentów Uczelni;   
5) do konkursu może być dopuszczony student, który:  
a) ukończył studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej 4,0 oraz wyróżnił się 
wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy lub   
b) uzyskał za okres ośmiu semestrów na jednolitych studiach magisterskich średnią 
ocen z przedmiotów kierunkowych co naj- mniej 4,0.  
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może odstąpić od wymogu 
dotyczącego średniej ocen określonej w ust. 1 pkt 5 lit. b.  
  

§ 95 
1. O zakwalifikowaniu na staż decyduje dziekan wydziału.  
2. Student zakwalifikowany na staż jest zobowiązany do uczestniczenia   w zajęciach 
dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela akademickiego  
w wymiarze 60 godzin obliczeniowych oraz do wykonywania prac naukowo-
badawczych i organizacyjnych   określonych przez kierownika katedry/zakładu.  
3. Student stażysta może otrzymywać, ze środków własnych Uczelni,   stypendium w 
ramach środków finansowych określonych przez   Senat.  
 4. Student stażysta nie traci uprawnień do innych świadczeń pomocy   materialnej i 
nagród określonych odrębnymi przepisami.  
5. Stypendium może zostać wstrzymane w przypadku niewywiązywania się z 
obowiązków studenta i stażysty.   
 


