Uniwersytet Rzeszowski
Pliki do pobrania
Księga identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego - wersja 20 mm (format AI - 17 MB)
Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego - wersja 15 mm (format AI - 17 MB)
Przykładowe wzory pism - czcionka Constantia ( archiwum RAR - 1,5 MB)
Przykładowe wzory pism - czcionka Corbel ( archiwum RAR - 1,5 MB)
Papier firmowy (format AI - 2,3 MB)
Kompleks naukowo-dydaktyczny Zalesie - prezentacja (film avi-56,9MB)
Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim (3.4 MB)
Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim - wersja angielska (in English)
Informator dla kandydatów na studia 2018/2019
Prezentacja o Uniwersytecie Rzeszowskim (plik PPT - 12 MB) (wersja angielska poniżej)
PowerPoint presentation - University of Rzeszów (PPTX file - 23 MB)
Film promocyjny UR (odnosnik do strony zewnętrznej)
English version (wersja angielska) (link to a third party site)
Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego (ver. 1), (ver. 2), (ver. cdr)

Formularz o otwarcie konta na serwerze pocztowym UR (dla pracowników)
Formularz o otwarcie konta na serwerze pocztowym UR (dla jednostek organizacyjnych)
Oświadczenie do wypoczynku świątecznego
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wniosek na pożyczkę PKZP
Wzór opisu przedmiotu - sylabusa
Sylabus - English version (wersja angielska)
Formularz - podanie na studia podyplomowe
Formularz - podanie na studia doktoranckie
Formularz - podanie do Działu Informacji i Promocji
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI DELEGACJI KRAJOWEJ W SYSTEMIE EOD

Wyjazdy pracowników UR za granicę
Zasady wyjazdów pracowników UR za granicę
Konferencja zagraniczna - Wniosek o dokonanie opłaty konferencyjnej (poza systemem
EOD)

Wyjazdy studentów UR za granicę
Zasady wyjazdów studentów UR za granicę
Wyjazdy pracowników UR na terenie Polski
UMOWA o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Ewidencja przebiegu pojazdu
Oświadczenie-rachunki
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Przyjazdy gości zagranicznych
Wniosek o przyjęcie cudzoziemca w Uniwersytecie Rzeszowskim
Zgłoszenia i konspekty publikacji w Wydawnictwie UR
Zgłoszenie publikacji naukowej
Konspekt publikacji naukowej
Zgłoszenie podręcznika
Konspekt podręcznika
Zarządzenie nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.01.2013r. w
sprawie: podpisywania, rejestrowania i zgłaszania umów cywilnoprawnych (umowy
zlecenia i umowy o dzieło)
Obowiązkowe oświadczenie dla zatrudnionego na umowę o dzieło-zlecenie SŁOWAKA
Oświadczenie (PESEL-NIP)
Oświadczenie dla obcokrajowców (183 dni)
Oświadczenie dla obcokrajowców (podatek)
Oświadczenie dla obcokrajowców (deklaracja)
Rachunek - obcokrajowcy
Rachunek brutto
Rachunek bruttobrutto
Umowa o dzieło bez praw autorskich (brutto)
Umowa o dzieło bez praw autorskich (bruttobrutto)
Umowa o dzieło z prawami autorskimi (brutto)
Umowa o dzieło z prawami autorskimi (bruttobrutto)
Umowa zlecenie (brutto)
Umowa zlecenie (bruttobrutto)
Aneks nr 1 do zarządzenia nr 52-2016 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych
na zajęcia dydaktyczne:
Nowy rachunek 2018-2019
Oświadczenie (do umowy zlecenie) do ZUS Pracownicy UR 2018-2019
Oświadczenie (do umowy zlecenie) do ZUS Pracownicy Obcy 2018-2019
Oświadczenie (do umowy o dzieło) Pracownicy Obcy 2018-2019
Wzór umowy o zlecenie na zajęcia dydaktyczne
Wzór umowy o świadczenie usług na zajęcia dydaktyczne
Zarządzenie nr 64/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.10.2017 w
sprawie:wprowadzenia
Regulaminu
przyznawania
statusu
PROFESORA
WIZYTUJĄCEGO w Uniwersytecie Rzeszowskim wykonującego czynności na
podstawie umowy cywilno - prawnej.
Zarządzenie
Regulamin przyznawania statusu Profesora Wizytującego w UR
Umowa o dzieło z prawami autorskimi w języku polskim
Umowa o dzieło z prawami autorskimi w języku angielskim

Zadania i zakres działania Komisji Likwidacyjnej
1. Wniosek o likwidację.
2. Wniosek o likwidacje druków ścisłego zarachowania.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upoważnienie - wykaz pracowników Uczelni upoważnionych do wydawania opinii
Protokół Komisji Likwidacyjnej.
Ustalenia Komisji Likwidacyjnej.
Protokół z dokonania fizycznej likwidacji składnika majątkowego.
Potwierdzenie odbioru .
Protokół wyceny.
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