Uchwała nr 431/04/2019
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę nr 276/04/2018
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020
(zmieniona Uchwałą nr 392/12/ 2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r.)
Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) zwanej dalej „ustawą PSWiN”, Senat Uniwersytetu
Rzeszowskiego uchwala, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku
akademickim 2019/2020, wprowadza się następujące zmiany:
1) W warunkach rekrutacji na kierunek jazz i muzyka rozrywkowa, poziom II stopnia,
forma – stacjonarne:
a) dodaje się zapis:
„i niestacjonarne”
2) W warunkach rekrutacji na kierunek położnictwo, studia I stopnia, forma stacjonarne
i niestacjonarne:
b) dodaje się zapis:
**w ramach kierunku położnictwo studia I stopnia prowadzone jest położnictwo
pomostowe (studia I stopnia niestacjonarne, licencjackie pomostowe – ścieżka B).
Możliwość rejestracji w uczelnianym elektronicznym systemie rekrutacji.
***Kandydat który ukończył Medyczne Studium Zawodowe lub szkołę policealną
lub szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej zobowiązany jest
dostarczyć kserokopię dyplomu oraz oryginał dokumentu (do wglądu)
do właściwej komisji rekrutacyjnej UR.
3) W warunkach rekrutacji na kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie,
stacjonarne i niestacjonarne, w tabeli: przedmioty będące podstawą kwalifikacji –
kolumna: waga przedmiotu w miejsce:
a) „poziom rozszerzony” 1% = 1pkt”
wprowadza się: „poziom rozszerzony – 1”
b) „poziom podstawowy 1% = 0,7 pkt”
wprowadza się: „ poziom podstawowy – 0, 7”

4) W warunkach rekrutacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka,
elektroradiologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, studia I stopnia,
stacjonarne i niestacjonarne oraz kierunek fizjoterapia, studia jednolite magisterskie,
stacjonarne i niestacjonarne, w tabeli: przedmioty będące podstawą kwalifikacji –
kolumna: waga przedmiotu w miejsce:
a) „ poziom rozszerzony” 1% = 1pkt”
wprowadza się: „ poziom rozszerzony – 1”
b) „poziom podstawowy 1% = 0,7 pkt”
wprowadza się: „ poziom podstawowy – 0, 7”
5) Dodaje się warunki rekrutacji dla kierunku pedagogika specjalna, które otrzymują
brzmienie:
pedagogika specjalna* (rekrutacja pod warunkiem otrzymania uprawnień), profil
ogólnoakademicki, poziom – jednolite studia magisterskie 5-letnie, forma
– stacjonarne i niestacjonarne.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”:
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski
zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części
pisemnej egzaminu maturalnego – waga przedmiotu 0,8.
Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: język
polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego – waga
przedmiotu 0,5.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek: język obcy zdawany przez
kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu
maturalnego, jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w
limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów
mniejszej niż limit – waga przedmiotu 0,003.
Kompetencje oczekiwane od kandydata: jest obserwatorem i wykazuje
zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej
i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Uwagi: kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski,
uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia
zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości
uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.
Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”)
przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny,
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski
zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego – waga
przedmiotu 0,8.

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: język
polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego – waga
przedmiotu 0,5.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek: język obcy zdawany przez
kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego, jeżeli kryterium dodatkowe nie
rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie
prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit – waga przedmiotu 0,003.
Kompetencje oczekiwane od kandydata: jest obserwatorem i wykazuje
zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej
i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Uwagi: kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski,
uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia
zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości
uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty
rekrutacyjne w następujący sposób:
ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry (4)

140

Dobry plus (4+)

150

dobry plus (4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

§2
Pozostałe postanowienia Uchwały nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych
w roku akademickim 2019/2020, 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

