Uchwała nr 202/11/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 169 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 j.t. z późn. zm.) oraz §84 Statutu, Senat Uniwersytetu
Rzeszowskiego postanawia, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały nr 139/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia
rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
wprowadza się następujące zmiany:
1) W części: 2. Wydział Ekonomii, kierunek – ekonomia, poziom – II stopnia, forma –
stacjonarne/niestacjonarne, profil – ogólnoakademicki; zmienia się zapis w ten
sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
2. Wydział Ekonomii (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim),
kierunek – ekonomia, poziom – II stopnia, forma – stacjonarne/niestacjonarne,
profil – ogólnoakademicki
a) w części: Wymagania wstępne zmienia się zapis:
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz
przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie
przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku ekonomia lub przez współczynnik 1,4
dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych
w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów
oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która
mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku ekonomia
o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 – dla absolwentów kierunku
ekonomia o profilu praktycznym lub przez współczynnik 1,4 dla absolwentów
pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych o profilu
ogólnoakademickim lub praktycznym
b) w części: Kompetencje oczekiwane od kandydata zmienia się zapis o treści:
Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.
Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku ekonomia

i dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.
Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia
przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku ekonomia
w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku ekonomia
i dyscyplin pokrewnych. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość
efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku ekonomia.
Obywatele polscy, chcący podjąć studia w języku polskim, powinni posiadać
znajomość języka obcego na poziomie minimum B1.
Polacy oraz cudzoziemcy, chcący podjąć studia w języku angielskim, powinni
posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B2.
c)

dodaje się kolumnę: Uwagi – zasady rekrutacji dla kierunku – ekonomia, forma –
stacjonarne, realizowanym w języku angielskim, która otrzymuje następujące
brzmienie:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, posiadający
dyplom licencjata, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych,
uprawniających do podjęcia studiów II stopnia. Zarówno dla obywateli polskich jak
i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone
w uchwale Senatu UR.
Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:
Obywatele polscy – zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu**
poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub
wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym (min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min.
ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokumentu potwierdzającego ukończenie
szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce,
gdzie językiem wykładowym był język angielski.
Cudzoziemcy – zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu**
poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub
studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był
język angielski.
– **załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr 218 poz. 1695);

2). W punkcie: 2. Wydział Ekonomii, kierunek – finanse i rachunkowość, poziom –
I stopnia, forma – stacjonarne/niestacjonarne, profil – ogólnoakademicki:
Skreśla się zapis:
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.
3). W punkcie: 2. Wydział Ekonomii, kierunek – finanse i rachunkowość, poziom –
II stopnia, forma – stacjonarne/niestacjonarne, profil – ogólnoakademicki:
a) Skreśla się zapis:
*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku;

b) w części: Wymagania wstępne zmienia się zapis o treści:
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz
przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie
przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość lub przez
współczynnik 1,5 dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk
ekonomicznych
w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów
oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która
mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku finanse
i rachunkowość o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla absolwentów
kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla
absolwentów kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym,
współczynnik 1,5 dla absolwentów kierunku ekonomia o prof. ilu praktycznym oraz
współczynnik 1,5 dla pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych
o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.
4). W punkcie: 4. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek informatyka, poziom
II stopnia, forma – stacjonarne i niestacjonarne,
Skreśla się zapisy:
a) profil praktyczny
b) zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
5). W punkcie 5. Wydział Medyczny, kierunek lekarski, poziom-6-letnie jednolite studia
magisterskie, forma – stacjonarne/niestacjonarne:
Skreśla się zapis:
profil praktyczny
Dodaje się zapis:
profil ogólnoakademicki
6). W punkcie 6. Wydział Muzyki, kierunek jazz i muzyka rozrywkowa, poziom I stopnia,
forma – stacjonarne:
Skreśla się zapisy:
a) profil ogólnoakademicki
b) zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
7). W punkcie 8. Wydział Prawa i Administracji, kierunek administracja, poziom
II stopnia, forma – stacjonarne i niestacjonarne:
Skreśla się zapisy:
profil ogólnoakademicki
Dodaje się zapis:
profil praktyczny
8). W punkcie: 7. Wydział Pedagogiczny, kierunek – pedagogika, poziom – II stopnia,
forma – stacjonarne/niestacjonarne, profil ogólnoakademicki, w części: Wymagania
wstępne zmienia się zapis o treści:

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie na studia mogą
ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz kierunków
pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie na studia
mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz
wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
takich jak: nauki o rodzinie, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej, psychologia, socjologia
9).

W punkcie: 7. Wydział Pedagogiczny, kierunek – nauki o rodzinie, poziom –
II stopnia, forma – stacjonarne, profil – praktyczny, w części: Wymagania wstępne
zmienia się zapis o treści:
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie mogą ubiegać
się absolwenci studiów I stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz kierunków pokrewnych
tj. pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia,
w ten sposób, że nadaje mu się następujące nowe, następujące brzmienie:
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie na studia
mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz
wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
takich jak: pedagogika, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej, psychologia, socjologia.
§2
Pozostałe postanowienia Uchwały nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019,
pozostają bez zmian.
§3
Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Sylwester Czopek

