
 

Uchwała Nr 41/2020/VII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr 26/2020/V Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji  

dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych  
w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022 

 
Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 
zwanej dalej ,,Ustawą”, Senat u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 26/2020/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia  
23 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla 
poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej 
w roku akademickim 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale II pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wydziałowe komisje rekrutacyjne rozpatrują wnioski o ponowne 
przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów niezakwalifikowanych  
na studia, którzy w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia list 
zakwalifikowanych na studia złożą taki wniosek na piśmie wraz  
z dokumentami wymienionymi w Rozdziale IV Wymagane 
dokumenty.  
W przypadku weryfikacji danych na korzyść kandydata, wydziałowa 
komisja rekrutacyjna wpisuje go na listę zakwalifikowanych,  
a w przeciwnym przypadku wydaje decyzję o odmowie przyjęcia. 
Niezłożenie przez kandydata wniosku o ponowne przeprowadzenie 
kwalifikacji uznaje się za rezygnację kandydata z uczestniczenia  
w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i formę 
studiów.”; 

2) w Rozdziale III pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6.  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest 
przekazać wymagane dokumenty, określone w załącznikach  
do Uchwały, lub ich treść, w formie, miejscu i terminie wskazanym 
przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną, co stanowi 
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potwierdzenie rejestracji na studia. Kandydat dokonuje rejestracji  
na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, 
który/które zdecydował się podjąć. Niedopełnienie tego obowiązku 
uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów  
i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych 
do przyjęcia.”; 

3) w Rozdziale III pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8.  W przypadku, gdy liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej 
liczby miejsc, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zakwalifikować  
do przyjęcia osoby z list rezerwowych z zachowaniem kolejności 
wynikającej z list rankingowych. Osoby te są zobowiązane  
do dostarczenia wymaganych dokumentów (potwierdzenia rejestracji 
na studia) w formie, terminie i miejscu ustalonym przez wydziałowe 
komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się  
za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje 
wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Proces uzupełniania listy zakwalifikowanych o osoby z listy 
rezerwowej może być powtarzany aż do momentu zakwalifikowania 
ostatniej osoby z listy rezerwowej.”; 

4) w Rozdziale IV:  

 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest 
przekazać wymagane dokumenty, określone w załącznikach  
do Uchwały, lub ich treść, w formie, miejscu i terminie wskazanym 
przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie 
tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok 
studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób 
zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat dokonuje rejestracji  
na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, 
który/które zdecydował się podjąć.  

 pkt 2 ppkt. 1-3 otrzymują brzmienie: 

2.  Dokumenty wymagane od obywateli polskich obejmują: 
1) wygenerowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową; 
2) kopię świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu 

wymienionego w art. 69 ust. 2 Ustawy (dotyczy jedynie 
kandydatów na studia pierwszego stopnia) – oryginał do wglądu 
na żądanie Uczelni; 

3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy jedynie 
kandydatów na studia drugiego stopnia) – oryginał do wglądu  
na żądanie Uczelni – oraz kopię suplementu, a w przypadku jego 
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braku, indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej 
średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy 
dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację  
o obowiązującej skali ocen);  

 pkt 2 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7) w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie 
ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub 
ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły 
średniej lub ponadgimnazjalnej – oryginał do wglądu na żądanie 
Uczelni; 

 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3.  Wymagane od cudzoziemców dokumenty określone są  
w Załącznikach nr 4 i 5 niniejszej Uchwały.”; 

5) w Załączniku nr 1pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10.  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do 
dokonania rejestracji na studia, czyli dostarczenia wymaganych 
dokumentów lub ich treści. Informacje o formie, miejscu i terminie 
przeprowadzenia rejestracji zamieszczane są na tablicach ogłoszeń  
i stronach internetowych wydziałów i w systemie ERK. Kandydat 
dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty)  
na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć.”; 

6) w Załączniku nr 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13.  Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie 
rejestracji w systemie ERK błędnych, niepełnych lub 
nieprawidłowych danych i plików, a w szczególności za wpisanie 
wyników ze świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły 
średniej lub ponadgimnazjalnej oraz ocen z dyplomów ukończenia 
studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem 
zmiany decyzji odnośnie danego kandydata.”; 

7) w Załączniku nr 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Na kierunek architektura obowiązuje egzamin sprawdzający 
uzdolnienia artystyczne kandydata.”; 

8) w Załączniku nr 2 pkt. 18-21 otrzymują brzmienie: 

„18.  Liczba punktów rekrutacyjnych LPR jest sumą: 

LPR = 1,0M+ 0,1Jp + 0,3Jo + ER  

gdzie: 
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia na punkty 

według wyżej wymienionych zasad wyniku za ten  
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z przedmiotów oznaczonych symbolem M, który daje 
najkorzystniejszy dla kandydata wynik;  

Jp – liczba punktów z przeliczenia na punkty według wyżej 
wymienionych zasad wyniku z języka polskiego (języka 
nauczania kandydata – w przypadku określonym w ust. 8); 

Jo – liczba punktów z przeliczenia na punkty według wyżej 
wymienionych zasad wyniku z języka obcego nowożytnego; 

ER – liczba punktów z obowiązkowego egzaminu sprawdzające 
uzdolnienia artystyczne kandydata na kierunek studiów 
architektura ocenianego w skali od 0 do 500 punktów.  

19. Warunkiem dopuszczenia kandydata na kierunek studiów 
architektura do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest 
zdanie przez niego egzaminu sprawdzające uzdolnienia artystyczne 
kandydata, co wymaga uzyskania co najmniej 150 punktów. 

20. Egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata 
przeprowadzany jest anonimowo. Anonimowość polega  
na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny. 

21. Prace egzaminacyjne mogą być udostępniane kandydatom do wglądu 
na ich pisemny wniosek.”; 

9) w Załączniku nr 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Zakres i formę rozmowy kwalifikacyjnej określa właściwa rada 
wydziału.”; 

10) w Załączniku nr 4: 

 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Na studia pierwszego stopnia według zasad określonych niniejszą 
Uchwałą mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają 
jeden z dokumentów wskazanych w art. 69 ust. 2 Ustawy oraz 
wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia 
studiów – dotyczy tylko kandydatów na kierunku architektura 
(egzamin  sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata).”; 

 pkt 6 ppkt. 1-6 otrzymują brzmienie:  

„6.  Cudzoziemiec po zakwalifikowaniu na studia przekazuje w formie, 
miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję 
rekrutacyjną następujące dokumenty lub ich treści:  
1) wygenerowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową; 
2) kopię ważnej Karty Polaka, jeżeli kandydat posiada taki 

dokument – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;  
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3) kopię strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata – oryginał  
do wglądu na żądanie Uczelni; 

4) na studia pierwszego stopnia kopię dokumentu (oryginał  
do wglądu na żądanie Uczelni), o którym mowa w ust. 1, przy 
czym dokument wydany poza granicami Polski musi być 
zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język 
polski; 

5) na studia drugiego stopnia kopię dokumentu (oryginał  
do wglądu na żądanie Uczelni), o którym mowa w ust. 2, przy 
czym dokument wydany poza granicami Polski musi być 
zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język 
polski; 

6) kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na 
terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub 
inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski – 
oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;”; 

11) w Załączniku nr 5 pkt 6 ppkt. 1-5 otrzymują brzmienie:  

„6. Cudzoziemiec po zakwalifikowaniu na studia przekazuje w formie, 
miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną 
następujące dokumenty lub ich treści : 
1) wygenerowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową; 
2) kopię ważnej Karty Polaka, jeżeli kandydat posiada taki 

dokument – oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;  
3) kopię strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata – oryginał  
do wglądu na żądanie Uczelni; 

4) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 1 – oryginał do wglądu 
na żądanie Uczelni; 

5) kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na 
terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub 
inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski – 
oryginał do wglądu na żądanie Uczelni;”. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

 
 


