
ZAR ZĄ D ZEN IE N r 3 /2 014  
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 7 lutego 2014 r.  

 
w sprawie utworzenia Centrum e-learningu Politechniki Rzeszowskiej oraz powołania 
pełnomocnika rektora ds. e-learningu  

 
Na podstawie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku − Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), na wniosek prorektora ds. rozwoju zarządzam, co 
następuje: 

 
§ 1  

1. Z dniem 1 lutego 2014 roku tworzy się w Bibliotece Głównej Politechniki Rzeszowskiej 
Centrum e-learningu Politechniki Rzeszowskiej zwane dalej w treści zarządzenia 
„Centrum”. Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej zostanie dostosowana do dnia  
31 marca 2014 roku. 

2. Kierownik Centrum, o którym mowa w ust. 1 powoływany jest na wniosek prorektora  
ds. rozwoju. Do zadań kierownika należy zabezpieczenie działalności Centrum pod względem 
organizacyjnym i administracyjnym. 

3. Do czasu powołania kierownika Centrum funkcję kierownika pełni dyrektor Biblioteki 
Głównej Politechniki Rzeszowskiej. 

4. Zobowiązuję prorektora ds. rozwoju do opracowania w uzgodnieniu z prorektorem  
ds. kształcenia Regulaminu Centrum e-learningu Politechniki Rzeszowskiej w terminie do 
31 maja 2014 roku. 

5. Nadzór nad pracą Centrum powierzam prorektorowi ds. rozwoju w zakresie organizacji  
i pracy Centrum oraz prorektorowi ds. kształcenia w zakresie określenia zasad współpracy 
Centrum z jednostkami dydaktycznymi Uczelni realizującymi procesy kształcenia 
studentów oraz rozliczeń kosztów dydaktycznych. 

 
§ 2  

1. Zadaniem Centrum jest pomoc w realizacji i koordynowanie całości prac związanych  
z wdrożeniem e-learningu w skali Uczelni, zgodnie ze „Strategią i harmonogramem 
wdrożenia, stosowania oraz udostępniania w Politechnice Rzeszowskiej platformy  
e-learningowej do roku 2018” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2. Działalność Centrum nie może prowadzić do obniżenia zatrudnienia w grupie nauczycieli 
akademickich lecz do stworzenia nowoczesnych oraz efektywnych form kształcenia  
i samokształcenia studentów prowadzących do podnoszenia efektywności procesów 
dydaktycznych na Politechnice Rzeszowskiej. 

3. Celem działania Centrum jest utworzenie i udostępnienie na potrzeby kształcenia studentów 
jednolitej platformy e-learningowej oraz gromadzenie i udostępnianie literatury i zasobów 
e-learningowych służących potrzebom dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej  
w pierwszej kolejności na potrzeby studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, 
kursów i innych odpłatnych form kształcenia. 

 
 
 



 
 

§ 3  
1. Dla realizacji zarządzenia i koordynacji działań wydziałów i jednostek dydaktycznych 

związanych z wdrożeniem strategii e-learningu na Politechnice Rzeszowskiej powołuje się 
pełnomocnika rektora ds. e-learningu, którego zadania określone są w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Zobowiązuję dziekanów wydziałów oraz kierownika Studium Języków Obcych do 
powołania pełnomocników dziekana i pełnomocnika kierownika SJO ds. e-learningu do 
dnia 31 marca 2014 r. Zadania pełnomocników dziekana i pełnomocnika SJO  
ds. e-learningu określa pełnomocnik rektora ds. e-learningu w porozumieniu z dziekanami 
i kierownikiem SJO. 

3. Zadaniem pełnomocnika rektora ds. e-learningu oraz pełnomocników określonych  
w § 3 ust. 2 będzie wdrożenie oraz koordynowanie procesów e-learningu na Politechnice 
Rzeszowskiej oraz uruchomienie szkoleń kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej  
w zakresie e-learningu. 

4. Pełnomocnik rektora ds. e-learningu współpracuje w zakresie swoich zadań z prorektorem 
ds. rozwoju oraz z prorektorem ds. kształcenia  

 
§ 4  

1. Działalność Centrum ds. e-learningu Politechniki Rzeszowskiej finansowana będzie  
w ramach planu budżetu Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej. 

2. Pracownikami Centrum ds. e-learningu są wyznaczeni do realizacji dodatkowych zadań 
związanych z wdrożeniem e-learningu pracownicy Biblioteki Głównej − na wniosek 
dyrektora Biblioteki Głównej zatwierdzony przez prorektora ds. rozwoju. 

3. Działalność pełnomocnika rektora ds. e-learningu oraz koszty szkoleń, o których mowa  
w § 3, finansowane są ze środków będących w dyspozycji prorektora ds. rozwoju. 

 
§ 5  

Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierzam prorektorowi ds. rozwoju  
i prorektorowi ds. kształcenia stosownie do ich zakresu kompetencji i odpowiedzialności. 

 
§ 6  

Postanowienia niniejszego zarządzenia zmieniają odpowiednie zapisy w Regulaminie 
organizacyjnym Biblioteki Głównej wprowadzonym zarządzeniem nr 17/2011 Rektora PRz  
z dnia 26 września 2011 r.  
 

§ 7  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 
roku. 
 

Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Orkisz  
 
 
 
 
Otrzymują: 
wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni  


