
 

 

 
Zarządzenie Nr 3 

Dziekana Wydziału Chemicznego  
Politechniki Rzeszowskiej  
z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu wyboru specjalności na studiach I i II 
stopnia 

 

§ 1 
Na podstawie §19 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej  
z 27 czerwca 2019 r. zatwierdza się sposób wyboru specjalności na studiach I i II 
stopnia: 
1. Studenci w trakcie sem. IV (studia I stopnia) oraz sem. I (studia II stopnia) zapoznają 

się z ofertą specjalności prowadzonych na każdym kierunku studiów w danym roku 
akademickim. 

2. Prezentacje specjalności są dostępne na stronie internetowej Wydziału; 
dodatkowych informacji udzielają opiekunowie kierunków/specjalności. 

3. Wyboru specjalności i przedmiotów wybieranych studenci dokonują  
z wykorzystaniem dedykowanego panelu implementowanego w uczelnianym 
systemie KRK. 

4. W terminie określonym przez prodziekana ds. kształcenia studenci mogą 
podejmować decyzje o wyborze specjalności i/lub przedmiotów obieralnych, przy 
czym zakres wyborów (dostępne specjalności, oferta przedmiotów obieralnych) 
wynika z planów studiów.  

5. W wyznaczonym czasie studenci logują się do Panelu wyboru specjalności  
i przedmiotów wybieranych, poprzez stronę internetową Wydziału 
https://wch.prz.edu.pl/studenci/wybory-specjalnosci-i-przedmiotow-obieralnych 
wykorzystując jako identyfikator numer albumu i wskazując specjalność na której 
chcieliby się kształcić i/lub przedmioty obieralne a następnie zatwierdzają swój 
wybór. 

6. Po zakończeniu terminu, w którym studenci powinni dokonać wyboru, w przypadku 
osób, które nie złożą deklaracji, w drodze arbitralnej decyzji prodziekana ds. 
kształcenia następuje przypisanie tych studentów do jednej z tworzonych 
specjalności. 

7. Mając na uwadze skutki finansowe dla wydziału, możliwości lokalowe i kadrowe  
a także zalecaną liczebność grup studenckich, Dziekan podejmuje decyzje  
o uruchomieniu specjalności. 



 

8. W przypadku studentów studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna, 
specjalność technologia produktów leczniczych (TL) planowana liczba studentów to 
nie więcej niż 15 osób. 

9. W przypadku studentów studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna wyboru 
specjalności TL może dokonać student, który: 
a) ma w pełni zaliczone trzy semestry studiów, 
b) studiuje tylko na jednym kierunku studiów, 
c) nie został skierowany na powtarzanie przedmiotu w semestrze IV, 
d) zapoznał się i akceptuje warunki studiowania na specjalności TL. 

10. Deklaracja podjęcia studiów na specjalności TL jest równoznaczna z wyrażeniem 
przez studenta zgody na następujące warunki: 
a) odbywanie praktyki zawodowej na terenie przedsiębiorstw farmaceutycznych, 
b) odbywanie części zajęć laboratoryjnych poza terenem Uczelni (w tym poza 

Rzeszowem), 
c) pokrycie przez studenta kosztów dojazdu, 
d) odbywanie zajęć laboratoryjnych również w soboty. 

11. W przypadku, gdy liczba studentów chętnych do podjęcia kształcenia na danej 
specjalności jest większa niż liczba miejsc, o kwalifikacji na daną specjalność 
decyduje średnia ważona ze studiów z sem. I-III (dot. studiów I stopnia) lub średnia 
ważona ze studiów I stopnia (dot. studiów II stopnia). 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Prof. dr hab. inż. Dorota Antos 
Dziekan Wydziału Chemicznego 

 


