
REGULAMIN 

KONWENTU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 

 

zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013 r. 

 

 

1. Konwent Politechniki Rzeszowskiej, zwany dalej Konwentem działa na podstawie 

przepisów art. 60, 63 i 77 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym /Dz.U. z 2012 r., poz. 572/ oraz art. 39-42 Statutu Politechniki 

Rzeszowskiej z 2012 r. 

2. Konwent jest organem doradczym wspierającym działania Politechniki 

Rzeszowskiej zmierzające do jej rozwoju, a także wspomaga i promuje inicjatywy 

oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu Konwent wybiera, w głosowaniu tajnym, 

Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego przy obecności co najmniej 

dwóch trzecich składu. 

4. Przewodniczący Konwentu lub jego Zastępca kierują pracami Konwentu. 

5. Posiedzenia zwyczajne Konwentu zwołuje Przewodniczący przynajmniej raz na 

sześć miesięcy. 

6. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na 

wniosek Rektora, lub co najmniej jednej piątej liczby członków Konwentu. 

7. Konwent kieruje się zasadami działania obowiązującymi organy kolegialne 

Uczelni, stanowiącymi załącznik nr 3 do Statutu Politechniki Rzeszowskiej, w 

szczególności zawiadomienie o posiedzeniu zwyczajnym powinno być 

dostarczone co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą. 

8. W posiedzeniach Konwentu powinien uczestniczyć Rektor Politechniki 

Rzeszowskiej. 

9. Na wniosek Rektora Politechniki Rzeszowskiej, lub członków Konwentu na 

posiedzenia mogą być zapraszani wskazani przez nich goście. 

10. Członkowie Konwentu mogą, na podstawie pisemnego upoważnienia, ustalać 

swoich zastępców na poszczególne posiedzenia, którzy mają pełne prawo 

głosowania. 

11. W sprawach wymagających głosowania przeprowadza się głosowanie jawne, 

chyba że chociaż jeden z członków Konwentu zgłosi wniosek o głosowanie tajne. 



12. Uchwały i stanowiska Konwentu podejmowane są zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu. Większość zwykła oznacza, że 

liczba głosów ważnie oddana za wnioskiem musi być wyższa od liczby głosów 

przeciw, niezależnie od liczby głosów wstrzymujących się. 

13. Dla usprawnienia swych prac Konwent może powołać stałe i doraźne komisje 

oraz określić ich skład i zakres działania.  

14. Rektor Politechniki Rzeszowskiej powołuje Sekretarza Konwentu spośród 

pracowników Sekretariatu Rektora, który prowadzi obsługę organizacyjną 

Konwentu i powołanych komisji. 

15. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Konwent Politechniki 

Rzeszowskiej. 


