INFORMACJA DLA STUDENTÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
Dotyczy: STUDIÓW STACJONARNYCH (DZIENNYCH)
I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH
6 - LETNICH
Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za: elektroniczną legitymację studencką i indeks
do dnia 15 września 2015 r. w wysokości 21 zł (tj. 17 zł legitymacja + 4 zł indeks) na numer subkonta, który
należy pobrać ze strony internetowej.
ADRES TEJ STRONY INTERNETOWEJ BĘDZIE WIDOCZNY NA http://www.ur.edu.pl/
od dnia 1 września 2015 r
UWAGA ! W przypadku osób, które studiują, studiowały lub podejmują studia na więcej niż jednym kierunku
studiów winny wejść w zakładkę „Zmień kontekst” wybrać z listy kierunek studiów i zatwierdzić kliknięciem
w ikonę „Zmień kontekst”, a następnie wejść w zakładkę „Rachunki bankowe” i pobrać nr subkonta.
Osoby, które studiują lub studiowały i posiadają elektroniczną legitymację studencką na Uniwersytecie
Rzeszowskim uiszczają opłatę wyłącznie za indeks w wysokości 4 zł. W przypadku osób, które zagubiły
legitymację i dostarczyły fakturę za zagubienie legitymacji wnoszą opłatę za legitymację w wysokości 25,50 zł.
UWAGA! Kandydaci na studia, którzy w procesie rekrutacyjnym nie podpisały ŚLUBOWANIA lub/i UMOWY
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE (2 szt.), proszeni są o zgłoszenie się
w terminie 1-16 października 2015 r. do Dziekanatu Wydziału Medycznego UR (ul. Warszawska 26 a,
pokój nr 110 - UWAGA! ADRES SIEDZIBY DZIEKANATU MOŻE ULEC ZMIANIE – PROSZĘ
SPRAWDZAĆ STRONĘ INTERNETOWĄ) celem podpisania w/w dokumentów. Niedopełnienie tego
obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów przez Dziekana Wydziału.
___________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW DOTYCZĄCA
POMOCY MATERIALNEJ
STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE
Studenci Wydziału Medycznego ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, składają wniosek
(zał. nr 1), stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (zał. nr 2) stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych (zał. nr 3).
Student ma obowiązek wypełnić wniosek elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis
internetowy Wirtualna Uczelnia wu.ur.edu.pl oraz wydrukować go i złożyć wraz z kompletem dokumentów
w Dziekanacie Wydziału (ul. Warszawska 26 a, pokój nr 110 - UWAGA! ADRES SIEDZIBY DZIEKANATU
MOŻE ULEC ZMIANIE – PROSZĘ SPRAWDZAĆ STRONĘ INTERNETOWĄ) w dniach 17-28 sierpnia
2015 r.
NIEWYPEŁNIENIE WNIOSKU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ UNIEMOŻLIWIA ZŁOŻENIE
WNIOSKU W FORMIE PAPIEROWEJ
Regulamin pomocy materialnej oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu
Rzeszowskiego
http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomocmaterialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2015
Wykaz
wymaganych
dokumentów
(zaświadczeń
i oświadczeń) potrzebnych przy ubieganiu się o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 9 do Regulaminu
przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.05.2015 r.
Dziekanat Wydziału czynny jest dla studentów w godzinach: poniedziałek, wtorek od 9.00 do 13.00,
środa – nieczynne, czwartek od 9.00 do 13.00, piątek od 11.00 do 15.00 Informacje dotyczące pomocy
materialnej udzielane są pod numerem telefonu 17 872 19 44 lub 17 872 19 33.

DOMY STUDENCKIE
Wniosek o miejsce w domu studenckim. Student ma obowiązek wypełnić wniosek elektronicznie
w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia oraz wydrukować go i złożyć wraz
z kompletem dokumentów do dnia 10 września 2015 r. w Dziale Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego Al. mjr W. Kopisto 2 A Budynek A2 pokój nr 106 I piętro
/tel./fax. (17) 872 10 25,e-mail: sss@ur.edu.pl/ godziny przyjęć studentów poniedziałek – piątek od 9.00 do
14.00 Przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy zgłosić się do wybranego domu
studenckiego w celu dokonania rezerwacji miejsca i wraz z wnioskiem złożyć formularz potwierdzający
rezerwację.
Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/17962,regulamin-domow-studenckich-uniwersyteturzeszowskiego.html
STYPENDIUM REKTORA
Osoby, które ukończyły studia I stopnia i rozpoczynają naukę na studiach II stopnia chcąc otrzymać
stypendium Rektora, zobowiązane są zgłosić się do Dziekanatu Wydziału (ul. Warszawska 26 a, pokój nr 110 UWAGA! ADRES SIEDZIBY DZIEKANATU MOŻE ULEC ZMIANIE – PROSZĘ SPRAWDZAĆ STRONĘ
INTERNETOWĄ) w dniach 14-24 września br. z uzupełnionym załącznikiem nr 6-A i indeksem studiów
I stopnia w celu potwierdzenia średniej ocen z egzaminów uzyskanych w ostatnim roku studiów. Następnie
wypełnić wniosek (zał. nr 6) elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy
Wirtualna Uczelnia oraz wydrukować go i złożyć wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września br.
w Dziale Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych Al. mjr W. Kopisto 2 A Budynek A2 pokój nr 106 I piętro
godziny przyjęć studentów poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00
Student, który rozpoczął studia I stopnia lub jednolite magisterskie może otrzymać stypendium Rektora po
spełnieniu łącznie następujących kryteriów:



został przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego,
jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady
jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
Do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 5) studenci I roku studiów
I stopnia i jednolitych magisterskich, mają obowiązek dołączyć:
a. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
b. kopię decyzji o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu),
c. kopię dyplomu/zaświadczenie organizatora (oryginał do wglądu), potwierdzającą wyżej wymienione
osiągnięcia.
Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna
Uczelnia www.ur.edu.pl oraz wydrukować go i złożyć wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września
br. w Dziale Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych Al. mjr W. Kopisto 2 A Budynek A2 pokój nr 106 I piętro
godziny przyjęć studentów poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00
Szczegóły, formularze i Regulamin pomocy materialnej dostępne są na stronie:
http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomocmaterialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2015

