KSZTAŁTUJMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
RAZEM !!!

Rekrutacja
od 15 maja 2017r.
www.ur.edu.pl

Oferujemy 52 kierunki studiów wyższych prowadzonych przez 12 jednostek UR.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji 2017/2018 znajdują się pod adresem:
http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/studia-i-i-ii-stopnia-2017-2018

Wydział Biologiczno-Rolniczy (17) 872 17 94
e mail: rek.wb-r@ur.edu.pl www.wbr.ur.edu.pl
Architektura krajobrazu
Biologia
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Ekonomii (17) 872 16 13
e mail: rekrutacjawe@ur.edu.pl www.we.ur.edu.pl
Ekonomia
Wydział Filologiczny (17) 872 11 86
e mail: wkrfil@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Lingwistyka stosowana
Filologia polska
Neofilologie:
filologia angielska
filologia germańska
filologia rosyjska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (17) 851 85 88
e mail: wmprekrutacja@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy
Fizyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Matematyka
Mechatronika
Systemy diagnostyczne w medycynie
Wydział Medyczny (17) 872 19 34
e mail: rekrut-wmed@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny
Elektroradiologia
Dietetyka
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Zdrowie publiczne

Wydział Muzyki (17) 872 28 01
e mail: muzyka@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/muzyki
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka rozrywkowa
Wydział Pedagogiczny (17) 872 18 21
e mail: rekrutacjawp@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny
Pedagogika
Nauki o rodzinie
Wydział Prawa i Administracji (17) 872 15 24
e mail: rekrutacjawpia@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-iadministracji/aktualnosci
Administracja
Prawo
Wydział Socjologiczno-Historyczny (17) 872 13 46
e mail: rekrutacja_sh@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny
Historia
Kulturoznawstwo
Turystyka historyczna i kulturowa
Politologia
Socjologia
Praca socjalna
Archeologia
Muzeologia
Filozofia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Sztuki (17) 872 11 74 e mail: ispk@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/wydzialy/sztuki/aktualnosci
Sztuki wizualne
Grafika
Wydział Wychowania Fizycznego (17) 872 18 72,
(17) 872 18 61 e mail: wwfrek@ur.edu.pl wf.ur.edu.pl
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii
(17) 872 32 63
e mail: rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com
www.ur.edu.pl/wydzialy/zamiejscowy-instytutbiotechnologii
Biotechnologia

Oferujemy:
Zakwaterowanie (17) 872 10 46 e mail: rekrutacja@ur.edu.pl
Dysponujemy ponad 2000 (2117) miejsc w sześciu domach studenckich, w tym także pokojami
jednoosobowymi oraz małżeńskimi.
Zapewniamy również miejsca dla najmłodszych pociech studentów i doktorantów w dwóch żłobkach
działających na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pomoc socjalną (17) 872 10 25 e mail: sss@ur.edu.pl
Stypendium socjalne
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Zapomogi
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów-cudzoziemców
Ubezpieczenia oraz opiekę zdrowotną
Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu oraz praktyk
Biuro Karier (17) 872 10 27 e mail: kariera@ur.edu.pl
Zarejestrowani w Serwisie Pracy mają pełny dostęp do zamieszczonych w nim ofert, a także możliwość
umieszczania i szerokiego rozbudowania CV, aby w ciągu kilku chwil odpowiedzieć na wybraną ofertę.
Biuro Karier UR współpracuje także z pracodawcami m.in. podczas organizowanych spotkań z cyklu
Dzień z Pracodawcą oraz Akademickich Targów Pracy.
Poradnictwo zawodowe
Indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym w celu planowania ścieżki rozwoju
zawodowego.
Szkolenia i warsztaty
Biuro Karier organizuje aktywizujące warsztaty na temat poszukiwania pracy (jak napisać CV i list
motywacyjny, w jaki sposób skutecznie dotrzeć do pracodawcy, jak przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej) oraz umiejętności potrzebnych zarówno podczas pierwszego kontaktu z pracodawcą
(autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem), jak i późniejszych relacji
(zarządzanie sobą w czasie, asertywność, negocjacje, etc.).
Organizację szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in.
z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej,
rozwijania kompetencji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy;
Praktyki programowe i ponadprogramowe - pomoc w wyborze miejsca praktyk dzięki prowadzonej
bazie pracodawców, załatwianie formalności związanych z umową na praktyki nadobowiązkowe,
a także ze skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe.
Pomoc osobom z niepełnosprawnością
(17) 872 10 31 e mail: bon@ur.edu.rzeszow.pl
Więcej informacji: www.niepelnosprawni.univ.rzeszow.pl
- konsultacje specjalistyczne: logopedyczne, psychologiczne; pomoc tłumaczy migowych, asystentów
osób niewidomych oraz z dysfunkcjami narządu ruchu;
-kursy dokształcające i szkolenia. Możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu
rehabilitacyjnego oraz wspomagającego proces uczenia się;
- zapewnienie transportu na zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów z upośledzeniami
narządu ruchu;
- organizacja bezpłatnych obozów szkoleniowo-integracyjnych dla studentów z niepełnosprawnością
i wolontariuszy UR.

●

●

●

●

cykliczne wyjazdy adaptacyjno-szkoleniowe dla nowo przyjętych studentów
z niepełnosprawnością – Dni Adaptacji, letnie i zimowe obozy szkoleniowointegracyjne;
możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych dotyczących problemów
studentów z niepełnosprawnością;
możliwość korzystania z przewozów na zajęcia samochodem będącym do dyspozycji
BON;
Szkolenia, kursy, konsultacje oraz wyjazdy dla studentów z niepełnosprawnością
i dla wolontariuszy są bezpłatne.

Profesjonalne kształcenie językowe prowadzone przez Centrum Języków Obcych UR
(17) 17 785 51 05 e mail: cjo@ur.edu.pl w tym:
●
kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia wyższe;
●
letnią szkołę języka angielskiego;
●
kursy językowe: język angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski,
ukraiński, włoski - wszystkie poziomy zaawansowania w tym konwersacja z nativespeakerem;
●
egzaminy specjalistyczne (np. dla personelu medycznego) i międzynarodowe:
BULATS; LCCI; TOLES; TELC, sTANDEM, TestDaF
Aktywność w jednym ze 100 Kół Naukowych, które zrzeszają około 2000 studentów. (17)
872 10 22 e mail: dznauki@ur.edu.pl
Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach z zakresu sportu, rekreacji ruchowej
oraz różnych form turystyki, prowadzonych przez 30 sekcji sportowych Centrum Sportu i
Rekreacji
(17) 872 17 51 e mail: csir@ur.edu.pl
Czynną działalność i zdobycie cennego doświadczenia w 15 organizacjach studenckich
prowadzonych przez społeczność akademicką (17) 872 11 94
e mail: ksztalcenie@ur.edu.pl
Wymianę międzynarodową (17) 872 10 71 e mail:dzwz@ur.edu.pl
Wymiana studencka to możliwość:
●
wyjazdu na studia semestralne lub roczne do zagranicznej uczelni współpracującej
z Uniwersytetem Rzeszowskim;
●
wyjazdu na praktykę (od 2 do 12 miesięcy do zagranicznej instytucji);
●
studiowania w międzynarodowym środowisku;
●
zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie;
●
poznania innego kraju, jego języka i kultury;
●
nawiązania nowych przyjaźni oraz przeżycia wielkiej przygody
Wymianę krajową (17) 872 11 94 e mail: ksztalcenie@ur.edu.pl
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Bezpłatny i niezależny od trybu
studiów, który daje możliwość:
●
●

●

●

●

realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć
dydaktycznych;
nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni
innej niż macierzysta;
korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza
ośrodkiem macierzystym;
prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej,
czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz

Księgozbiór Biblioteki UR, (17) 872 13 61 e mail: biblio@ur.edu.pl
Zapewniamy:
●
ponad 790 tysięczny zbiór książek udostępniany poprzez wypożyczenia miejscowe
i międzybiblioteczne;
●
możliwość korzystania z 52 komputerów z dostępem do internetu, z czego
większość wyposażona jest także w edytory tekstów;
●
w budynku Biblioteki przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 oferujemy również
bezprzewodowy dostęp do internetu w Strefie Wi-Fi BUR;
●
na czytelników ceniących ciszę oraz pracę w odosobnieniu
i skupieniu czekają indywidualne kabiny, również wyposażone
w komputery.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami:
Rekrutacja obywateli polskich - (17) 872 11 82 oraz (17) 872 10 46
Rekrutacja cudzoziemców i Polaków z maturą zagraniczną
- (17) 872 11 30
Pomoc techniczna podczas rekrutacji - (17) 872 11 73 oraz
(17) 872 12 68

e mail: rekrutacja@ur.edu.pl

Serdecznie zapraszamy :)

