ZARZĄDZENIE Nr 12/2018
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 5.04.2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem
na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019
Na podstawie art. 98 ust 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1608) zarządzam,
co następuje:
§1
1. Obywatele polscy, cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących
obywatela polskiego oraz cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności
wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości:
1) 140 złotych – w przypadku kierunków, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień
artystycznych;
2) 85 złotych – w przypadku pozostałych kierunków studiów.
2. W przypadku wyboru większej liczby kierunków studiów lub specjalności (w przypadku
kierunku filologia) kwota, którą kandydat zobowiązany jest wnieść na indywidualne konto,
stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej wskazanej w ust 1.
3. Jedna opłata obejmuje obie formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) wybrane w ramach
realizowanego w danej jednostce kierunku.
4. Wychowankowie Domów Dziecka wskazani w art. 37 ust. 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.)
po okazaniu stosownego zaświadczenia są zwolnieni z wniesienia ww. opłaty.
§2
1. Kandydat posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec podejmujący studia na
zasadach obowiązujących obywatela polskiego dokonuje opłaty rekrutacyjnej na
indywidualne subkonto wygenerowane dla każdego kandydata przez uczelniany system
rekrutacyjny, wskazując kierunek/kierunki studiów.
2. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.
3. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna
w systemie rekrutacyjnym, zobowiązany jest zgłosić ten fakt właściwej Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez
przewodniczącego.
4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zgłasza zaistniałą sytuację
administratorowi uczelnianego systemu rekrutacyjnego, który wprowadza status opłaty
rekrutacyjnej „wpłata oczekująca”. Kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu
rekrutacyjnym.
5. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 4 przedkładają stosowne zaświadczenie wydane przez
władze jednostki opiekuńczej. Po okazaniu ww. dokumentów przewodniczący lub sekretarz
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WKR na podstawie przedstawionego zaświadczenia zatwierdza ten fakt w systemie.
Zaświadczenie pozostaje w aktach kandydata
§3
1. Kandydat będący cudzoziemcem podejmującym studia na zasadach odpłatności, dokonuje
opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, wskazując:
1) imię i nazwisko;
2) kierunek, forma i stopień studiów;
3) obywatelstwo.
2. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1
przedkłada w Dziale Kształcenia/Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów wraz z kompletem
dokumentów wymaganych od kandydata na studia.
§4
1. Uczelnia zwraca wniesioną przez kandydata opłatę rekrutacyjną wyłącznie w następujących
przypadkach:
1) kierunek studiów, zgodnie z decyzją dziekana wydziału, nie został uruchomiony
z powodu zbyt małej liczby kandydatów;
2) została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek;
3) kandydat wypisał się z uczelnianego systemu rekrutacyjnego przed jego zamknięciem;
4) rejestracja była nieważna z powodu niewybrania kierunku.
2. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 następuje na pisemny wniosek kandydata:
1) obywatela polskiego lub cudzoziemca podejmującego studia na zasadach obowiązujących
obywatela polskiego, skierowany do dziekana właściwego wydziału za pośrednictwem
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
2) cudzoziemca podejmującego studia na zasadach odpłatności, skierowany do Prorektora
ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem Działu Kształcenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać dane kontaktowe kandydata, PESEL
(numer paszportu w przypadku cudzoziemca) oraz numer konta, na które ma być zwrócona
opłata rekrutacyjna. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat dołącza
potwierdzenie wpłaty. Wniosek należy złożyć nie później niż do 31 października 2018 r. –
rekrutacja na semestr zimowy, a w przypadku rekrutacji na semestr letni – nie później niż
do 28 lutego 2019 r.
§5
1. Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnymi Dziekanów Wydziałów
oraz Przewodniczących Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia.
3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

