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  Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia 
w południowo-wschodniej Polsce. 
  Obecnie będziemy prowadzić rekrutację na 
59 kierunków studiów, proponując zainteresowanym 
różnorodną ofertę dydaktyczną.  
  Jesteśmy młodym uniwersytetem, lecz hołdujemy 
szlachetnym tradycjom akademickim – tak ważnym 
w zmieniających się dynamicznie czasach. 
  Działamy w prężnie rozwijającym się mieście, które 
stwarza młodym ludziom wiele możliwości kreowania 
przyszłości własnej oraz regionu i kraju. 
  Oddajemy do Waszej dyspozycji kadrę wybitnych 
naukowców i dydaktyków, nowoczesne laboratoria, 
oferujemy pomoc socjalną, stypendia oraz wsparcie 
instytucjonalne. 
  Korzystając ze struktur akademickich, będziecie mieli 
możliwość rozwijania swoich pasji i talentów w jednej 
z ponad 150 organizacji studenckich – kołach 
naukowych, sekcjach sportowych, organizacjach 
studenckich i instytucjach artystycznych. Zapewnimy 
Wam warunki do spotkania wielu znakomitych 
przedstawicieli świata nauki, kultury, sportu, polityki 
i biznesu.        

 Dołączcie do społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i twórzcie z nami przyszłość.
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załóż indywidualne konto w uczelnianym systemie 
rekrutacyjnym (pamiętaj, że nie musisz zakładać 
za każdym razem nowego, chcąc się starać 
o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów)

wpisz dane osobowe

wybierz kierunek studiów

wprowadź informacje dotyczące swojego  
wykształcenia (np. matura, licencjat)

wnieś opłatę rekrutacyjną

prześlij zdjęcie w wersji elektronicznej

przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli jest to 
wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji

sprawdź informację na swoim indywidualnym 
koncie rekrutacyjnym

wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia

skompletuj wszystkie wymagane dokumenty 
i dostarcz je do siedziby właściwego Kolegialnego 
Zespołu Rekrutacyjnego w terminie wskazanym 
w harmonogramie rekrutacji

potrzebujesz dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie na studia w UR - zgłoś się do właściwego 
Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego.

Start 30 maja 2022 

Etapy rekrutacji 2022/2023

Zarejestruj się na stronie 

https://irk.ur.edu.pl/WR/

Złóż wymagane dokumenty

Weź udział w kwalikacji

Dowiedz się, czy zostałeś zakwalikowany
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Przelicznik rekrutacyjny 

Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) 
przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Punktacja dla każdego przedmiotu jest liczona osobno

 1%  na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny

  1%  na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
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Sposób przeliczania ocen z dokumentów (innych niż „nowa matura”), 
uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia określa 
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 91/06/2021 Senatu UR z dnia 24 czerwca 2021 r.

 Rodzaje matur/egzaminów dojrzałości:

                      
UWAGA: Kandydaci z maturą inną niż polska proszeni są o kontakt 

e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl
w celu ustalenia właściwej ścieżki rekrutacji.

nowa matura  egzamin maturalny – zdawany w Polsce od 2005 r.
  egzamin maturalny – zdawany w Polsce do 2005 r.stara matura

  tzw. IB, czyli International Baccalaureatematura międzynarodowa
  tzw. EB, czyli European Baccalaureatematura europejska

  egzamin maturalny/dojrzałości matura zagraniczna (inny niż IB lub EB)
zdawany w innym kraju niż Polska



Kolegium Nauk Humanistycznych



Archeologia
I stopnia, stacjonarne  - studia bezpłatne

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

Kolegium Nauk Humanistycznych

technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista), 
stanowiska w instytucjach i rmach prowadzących 
prace archeologiczne,  praca ze zb iorami 
archeologicznymi w instytucjach związanych z ich 
p r z e c h o w y w a n i e m ,  i n w e n t a r y z o w a n i e m 
i dokumentowaniem (muzea, składnice zabytków, 
urzędy konserwatorskie)

I stopnia, stacjonarne  - studia bezpłatne

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym w części pisemnej egzaminu maturalnego 
Przedmiot dodatkowy: 
jeden spośród trzech przedmiotów: wiedza o społe-
czeństwie, historia, geograa – na poziomie podsta-
wowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
redakcje ogólnotematycze i specjalistyczne, media 
tradycyjne, portale internetowe, media różnych 
typów i poziomów od lokalnych po ogólnokrajowe, 
instytucje życia publicznego, agencje reklamowe i PR, 
urzędy, organizacje samorządowe i pozarządowe, 
specjaliści ds. reklamy i PR, concierge, copywriter.

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski  – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: historia lub 
geograa na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot wskazany przez kandydata zdawany 
na poziomie podstawowym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 
Egzamin wstępny*:
sprawdzian praktyczny** 
*(jeśli przepisy nadrzędne dopuszczają przeprowadzenie egzaminu)
**Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/06/2021 Senatu UR z dnia 24 
czerwca 2021 r.

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
członkowie różnego typu zespołów muzycznych, 
dyrygenci ,  k ierownicy artystyczni  zespołów 
i n s t r u m e n t a l n y c h ,  w o k a l n y c h  i  w o k a l n o -
instrumentalnych, animatorzy życia muzycznego, 
a także prowadzący zajęcia umuzykalniające 
w różnego typu placówkach (w szkolnictwie 
ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym 
I stopnia, przedszkolach, placówkach pozaszkolnych, 
instytucjach kultury)

Filologia angielska
I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Przedmiot obowiązkowy: 
język angielski – poziom podstawowy lub rozszerzony 
z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony 
z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
korporacje, rmy handlowe oraz usługowe na 
stanowiskach wymagających bardzo dobrej 
znajomości  języka angie l sk iego i  wysok ich 
kompetencji społecznych; w przypadku specjalności 
nauczycielskiej możliwość zatrudnienia na stanowisku 
nauczyciela języka angielskiego w każdym typie szkół 
i na każdym poziomie edukacji; w przypadku 
specjalności translatorycznej – jako tłumacz języka 
angielskiego w różnych instytucjach: urzędach, 
biurach tłumaczeń oraz korporacjach czy rmach 
produkcyjnych lub usługowych

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Kolegium Nauk Humanistycznych



Filologia germańska
I stopnia, stacjonarne  - studia bezpłatne

Przedmiot obowiązkowy: 
język niemiecki* lub inny język obcy nowożytny** na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
drugi język obcy nowożytny – na poziomie rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego
*dla kandydatów z zaawansowaną znajomością języka 
niemieckiego
** dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego 

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

instytucje oświatowe (szkoły publiczne, społeczne 
oraz szkoły językowe) i kulturalne, korporacje, rmy 
polsko-niemieckie, gdzie wymagana jest znajomość 
języka niemieckiego (obsługa klientów niemiecko-
języcznych, usługi consultingowe, księgowe, izby 
i przedstawicielstwa handlowe itp.), media, wyda-
wnictwa, biura tłumaczeń, turystyka (biura podróży, 
linie lotnicze), jednostki samorządowe

Filologia polska
I stopnia, stacjonarne  - studia bezpłatne

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony 
z części  pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
historia – poziom podstawowy lub rozszerzony z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny wskazany przez kandydata – 
poziom podstawowy lub rozszerzony z części pisemnej 
egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji

Perspektywy zatrudnienia
specjalność edytorska – stanowiska w różnego typu 
wydawnictwach (naukowych, komercyjnych), zakła-
dach poligracznych i redakcjach (na stanowiskach 
technicznych), 

specjalność nauczycielska – stanowiska w insty-
tucjach kultury, absolwenci tej specjalności mają 
przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 
i częściowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie 
nauczania języka polskiego. W celu osiągnięcia 
wszystkich efektów uczenia się określonych w stan-
dardzie kształcenia przygotowującego do wykony-
wania zawodu nauczyc ie la  kon ieczne jes t 
kontynuowanie specjalności nauczycielskiej na 
studiach drugiego stopnia. 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Kolegium Nauk Humanistycznych



Filologia rosyjska
I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Przedmiot obowiązkowy: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
drugi język obcy wskazany przez kandydata – ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

instytucje prowadzące współpracę gospodarczą 

i handlową z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, 
w sektorze usług wymagających dobrej znajomości 
języka rosyjskiego i angielskiego, wydawnictwa, 
redakcje czasopism, biura podróży,  hotele, 
pensjonaty, biura tłumaczeń, Izba Celna, Straż 
Graniczna, rmy transportowo-spedycyjne, naziemna 
obsługa lotnisk.

Filozoa
I stopnia, stacjonarne  - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Przedmiot obowiązkowy: 
p o d s t a w ą  p r z y s t ą p i e n i a  d o  p o s t ę p o w a n i a 
kwalikacyjnego jest posiadanie świadectwa 
maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego 
do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat  bierze udział 
w konkursie świadectw maturalnych. W konkursie 
będą brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego 
z obowiązkowych przedmiotów zdawanych przez 
kandydata na poziomie podstawowym i rozszerzonym   
Przedmiot dodatkowy: 
język obcy – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
praca na stanowiskach wymagających wiedzy 
human i s tyczne j  i  spo łeczne j ,  kompetenc j i 
kulturowych, kreatywnego myślenia, formułowania 
i rozwiązywania problemów

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Kolegium Nauk Humanistycznych



Graka
jednolite studia magisterskie, stacjonarne - studia bezpłatne

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalika-
cyjnego jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub 
innego dokumentu uprawniającego do podjęcia 
jednolitych studiów magisterskich
Egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia 
artystyczne:
 – rysunek (studium postaci)
 – do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub  
rzeźba (studium głowy)
 – zadanie kompozycyjno-projektowe
Kryterium dodatkowe: 
język obcy  -  na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

ośrodki i instytucje kultury i sztuki, jak np. galerie, 
a także rmy tworzące gry komputerowe, rmy 
programistyczne, studia deweloperskie, agencje 
promocyjne i reklamowe

Historia
I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski  na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: historia, 
wiedza o społeczeństwie lub geograa na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny wskazany przez kandydata na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
praca w szkole jako nauczyciel historii oraz wiedzy 
o społeczeństwie, a także w innych placówkach 
oświatowych;  w arch iwach:  państwowych, 
zakładowych, prywatnych; w kancelar iach, 
muzeach, instytucjach kultury gromadzących zasób 
historyczny, instytucjach samorządowych lub 
administracyjnych, mediach, możliwość podjęcia 
służby w Wojsku Polskim, placówkach badawczych

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Kolegium Nauk Humanistycznych



Instrumentalistyka

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poziomie 
podstawowym (część pisemna) z wykazu obowiązko-
wych przedmiotów maturalnych
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny  zdawany na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Egzamin wstępny*
Sprawdzian praktyczny** 
*  jeśli przepisy nadrzędne dopuszczają przeprowadzenie egzaminu
** Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/06/2021 Senatu UR z dnia 
24 czerwca 2021 r.

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

praca artysty  so l i s ty  i  ar tysty  kameralnego 
w instytucjach kultury, instytucjach kościelnych, 
organizacjach pozarządowych działających w sferze 
popularyzacji kultury i sztuki

Jazz i muzyka rozrywkowa

P o d s t a w ą  p r z y s t ą p i e n i a  d o  p o s t ę p o w a n i a 
kwalikacyjnego jest posiadanie świadectwa 
maturalnego
Egzamin wstępny* 
*Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/06/2021 Senatu UR z dnia 
24 czerwca 2021 r.

Kryterium dodatkowe: 
liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościo-
wego (instrument / wokal). 

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
prowadzenie działalności koncertowej i nagraniowej 
(w instytucjach kultury i indywidualnie); możliwość 
zatrudnienia w charakterze muzyka z przygoto-
waniem do udziału w wielu projektach scenicznych, 
muzyka sesyjnego w niewymagających projektach 
muzycznych, prowadzenie amatorskich zespołów 
rozrywkowych w charakterze instruktora, tworzenie 
aranżacji i opracowań utworów
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I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Kolegium Nauk Humanistycznych

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia



Komunikacja międzykulturowa

Przedmiot obowiązkowy: 
w konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki 
obowiązkowych przedmiotów zdawanych przez 
kandydata na egzaminie maturalnym z części pisemnej 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
doradcy, asystenci lub konsultanci w przed-
s i ę b i o r s t w a c h  p r o w a d z ą c y c h  w s p ó ł p r a c ę 
z zagranicą, animatorzy i organizatorzy imprez 
kulturalnych o charakterze międzykulturowym, 
koordynatorzy wymiany międzykulturowej oraz 
opiekunowie uczestników tej wymiany, doradcy do 
spraw organizacji imprez turystycznych o zasięgu 
międzykulturowym, organizatorzy polityki kulturalnej 
i historycznej, konsultanci do spraw wizerunku 
międzynarodowego, przedstawiciele instytucji na 
terenie obcej kultury, dziennikarze specjalizujący się 
w problematyce międzykulturowej, doradcy do spraw 
polityki migracyjnej oraz asystenci w procesach 
migracyjnych, we wszelkich instytucjach i inicja-
tywach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym

Kulturoznawstwo

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: historia, 
wiedza o społeczeństwie lub geograa na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
stanowiska w instytucjach upowszechniania 
i dystrybucji kultury, w działach kulturalnych gazet 
i czasopism, w telewizji i radiu, w wydawnictwach, 
redakcjach, w twórczych instytucjach lmowych, 
literackich, teatralnych, w muzeach, teatrach 
i kinach, a także w bibliotekach, w artystycznych 
stowarzyszeniach i  związkach artystycznych, 
w agencjach reklamowych, agencjach public 
relations oraz w samorządach lokalnych w zakresie 
animacji i organizacji kultury

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne
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Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia



Przedmiot obowiązkowy: 
język angielski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
język niemiecki – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Inne możliwości kwalikacji: patrz punkt a, b, c*
Kryterium dodatkowe: 
język polski  – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
*Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/06/2021 Senatu UR z dnia 24 czerwca 
2021 r.

Lingwistyka stosowana

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

organizacje międzynarodowe oraz krajowe, banki 
i towarzystwa ubezpieczeniowe, rmy transportowe, 
wydawnictwa i redakcje czasopism, rmy turystyczne 
i biura podróży, biura tłumaczeń, organizacje poza-
rządowe, instytucje kulturalne, placówki dyploma-
tyczne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące 
współpracę z instytucjami zagranicznymi, urzędy 
administracji państwowej oraz samorządowej na 
stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości 
języka angielskiego lub języka niemieckiego; 
absolwenci są także przygotowani do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej

Muzeologia

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: historia lub 
historia sztuki – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
placówki muzealne i inne zajmujące się magazy-
nowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków 
oraz zbiorów, instytucje kultury zajmujące się 
problematyką dziedzictwa i jego ochrony

Uniwersytet Rzeszowski14

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Kolegium Nauk Humanistycznych

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia



Polonistyka stosowana

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
historia lub wiedza o społeczeństwie lub geograa – na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język angielski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

animator kultury, asystent kadr kierowniczych, rzecznik 
prasowy, rzecznik informacji publicznych, specjalista 
zarządzania informacją i kreowania wizerunku, 
researcher, bloger  itd.

Sztuki wizualne

P o d s t a w ą  p r z y s t ą p i e n i a  d o  p o s t ę p o w a n i a 
kwalikacyjnego jest posiadanie świadectwa 
maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego 
do podjęcia studiów I stopnia
Egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia 
artystyczne: 
–  rysunek (studium postaci),
– do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub 
rzeźba   (studium głowy), 
–  zadanie kompozycyjno-projektowe
Kryterium dodatkowe: 
język obcy – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
twórcza praca zawodowa w ośrodkach i instytucjach 
ku l tu ry  i  s z tuk i ,  mass  mediach,  agencjach 
promocyjnych i reklamowych

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne
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Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia



Turystyka historyczna i kulturowa

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski  na poz iomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: historia, 
wiedza o społeczeństwie lub geograa na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny  zdawany na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

stanowiska w jednostkach administracji publicznej 
i jednostkach samorządowych związanych z turystyką 
lub kulturą oraz instytucjach i organizacjach 
branżowych zajmujących się upowszechnianiem 
i organizacją turystyki, rmach komercyjnych 
prowadzących działalność w zakresie turystyki lub 
kultury, a także w organizacjach pozarządowych 
prowadzących działalność w sektorze turystyki 
i kultury (fundacje, stowarzyszenia itp.)

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego 
o d b y w a j ą  z a j ę c i a  w  z e s p o ł a c h 
badawczych. 

W 2017 roku jeden z takich zespołów odkrył  
jedyną w Polsce amforę grecką ze 
stanowiska datowanego na VII-V w. p. n. e.

Kolegium Nauk Humanistycznych



Kolegium Nauk Medycznych



Dietetyka

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia lub matematyka – na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
chemia lub zyka/zyka z astronomią lub matematyka* 
– na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego  
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego  
* matematyka jako przedmiot dodatkowy może być brana pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym tylko w przypadku, kiedy 
biologia jest przedmiotem obowiązkowym 

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji

Kolegium Nauk Medycznych

publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające 
pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego 
żywienia (catering), organizacje konsumenckie, 
placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju 
dodatkowych kwalikacji), a także w szkolnictwie – po 
ukończeniu specjalności nauczycielskiej

Elektroradiologia

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
chemia lub zyka/zyka z astronomią lub matematyka 
– na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
stanowiska w pracowniach: rentgenowskich, 
tomograi komputerowej, rezonansu magnety-
cznego, angiograi, audiometrii, densytometrii, 
spirometrii, elektrokardiograi i zakładach radioterapii, 
a także we wszystkich rodzajach placówek służby 
zdrowia oraz w urzędach państwowych i samorządo-
wych, w których realizowane są zadania z zakresu 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (zakłady 
opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne, 
wojewódzkie i regionalne ośrodki medycyny pracy, 
urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin  itp.)
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I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia



Fizjoterapia

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
chemia lub zyka/zyka z astronomią lub matematyka 
– na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia 
(np. szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, pracownie 
i zakłady zjoterapii, sanatoria, gabinety zjoterapii), 
podmioty gospodarcze prowadzące działalność 
prozdrowotną (oś rodk i  i  gab inety  odnowy 
biologicznej), domy pomocy społecznej i domy 
spoko jne j  s ta rośc i ,  oś rodk i  wychowawczo-
-rehabilitacyjne, zakłady pracy chronionej i warsztaty 
terapii zajęciowej, przychodnie i międzyszkolne ośrodki 
gimnastyki korekcyjnej, placówki o charakterze 
rekreacyjnym i sportowym

Kierunek lekarski

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym*
Przedmiot dodatkowy: 
chemia lub zyka/zyka z astronomią lub matematyka 
– jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata – 
część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie 
rozszerzonym*
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – zdany jako obowiązkowy lub 
dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym
*O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które 
w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt 
rankingowych  z  przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy 
lekarza. Po ukończeniu studiów przystępują do 
lekarskiego egzaminu końcowego, a po jego zdaniu 
uzyskują prawo wykonywania zawodu lekarza 
uprawniające do podjęcia pracy w zakładach opieki 
zdrowotnej, jak również w ośrodkach naukowo-
-badawczych, akademickich oraz klinikach wyższych 
uczelni  medycznych

jednolite studia magisterskie, 
stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

6-letnie jednolite studia magisterskie, 
stacjonarne      - studia bezpłatne, niestacjonarne      - studia płatne, stacjonarne      - studia płatne 
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Pielęgniarstwo

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
chemia, zyka/zyka z astronomią, matematyka lub 
geograa – jeden z przedmiotów wskazanych przez 
kandydata z części pisemnej egzaminu maturalnego  
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym  
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
praca indywidualna z pacjentem, jego rodziną 
w warunkach zamieszkania oraz grupą pacjentów 
w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
a szczególnie w publicznych i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, tj. szpitalach, zakładach 
p ie lęgnacyjno-opiekuńczych i  op iekuńczo-
-leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki 
zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki 
paliatywno-hospicyjnej, medycyny pracy, w domach 
opieki społecznej oraz placówkach świadczących 
opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach 
systemu ratownictwa medycznego oraz  sanatoriach

Położnictwo

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
chemia lub zyka/zyka z astronomią lub matematyka 
– na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
s tanowiska w publ icznych i  n iepubl icznych 
zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa stacjo-
narnego, w tym w podstawowej opiece zdrowotnej, 
ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej 
i innych – zgodnie z posiadanymi kwalikacjami. 
Absolwenci są także przygotowani do udzielania 
świadczeń zdrowotnych i działalności edukacyjno-
-zdrowotnej.
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I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Ratownictwo medyczne

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego LUB 
matematyka na poziomie podstawowym części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
chemia lub zyka/zyka z astronomią – na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego LUB matematyka na poziomie 
rozszerzonym części pisemnej egzaminu maturalnego 
LUB matematyka na poziomie podstawowym, gdy 
kandydat zdawał na maturze biologię (biologia jest 
wówczas przedmiotem obowiązkowym, a matematyka 
dodatkowym)
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, takie jak 
szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa 
medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa 
medycznego, ratownictwo górskie, narciarskie, 
wodne i górnicze, Morska Służba Poszukiwania 
i Ratownictwa, jednostki podległe Ministrowi Obrony 
Narodowej niebędące podmiotami leczniczymi, 
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do 
KSRG podczas działań ratowniczo-gaśniczych, 
ćwiczeń oraz szkoleń, w ramach działań antyterrory-
stycznych realizowanych przez służby podległe lub 
nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, w tym w Policji, Służba Ochrony 
Państwa, Straż Graniczna oraz stanowiska na 
lotniskach, ponadto ratownicy medyczni mogą być 
zatrudnieni w ramach podmiotu leczniczego, 
wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia 
medycznego  imprez  masowych

Turystyka i rekreacja

Przedmiot obowiązkowy: 
postępowanie kwalikacyjne obejmuje konkurs 
świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane 
wyniki z przedmiotów obowiązkowych pisemnej matury 
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 
O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność 
kandydatów na liście rankingowej
Przedmiot dodatkowy: 
geograa  – ocena uzyskana na świadectwie 
ukończenia szkoły średniej

Zasady rekrutacji

Perspektywy zatrudnienia
biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynkowe, 
sportowe i rekreacyjne, ośrodki odnowy biologicznej, 
gospodarstwa agroturystyczne, administracja 
samorządowa, organizacje społeczne, fundacje oraz 
stowarzyszenia

I  stacjonarne , niestacjonarne stopnia, - studia bezpłatne - studia płatne 

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty po 
przedłożeniu udokumentowanych, następujących 
osiągnięć:
- pilot wycieczek - 50 pkt 
- przewodnik turystyczny - 30 pkt 
- ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt 
-uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury 
  zycznej - 10 pkt



Wychowanie zyczne

Przedmiot obowiązkowy: 
postępowanie kwalikacyjne obejmuje konkurs 
świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane 
wyniki z przedmiotów obowiązkowych z pisemnego 
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje 
kolejność kandydatów na liście rankingowej
Kryterium dodatkowe: 
biologia – ocena uzyskana na świadectwie ukończenia 
szkoły średniej 
Egzamin wstępny :
kandydat w procesie rekrutacji ma obowiązek wziąć 
udział w próbie oceniającej sprawność zyczną: 
pływanie lub wielostopniowy bieg wahadłowy. 
Kandydat na studia może wziąć udział tylko w jednej 
wybranej przez siebie próbie. 

Perspektywy zatrudnienia

Zasady rekrutacji

instruktor sportu, instruktor tness, tańca, gimnastyki 
korekcyjnej, trener personalny, trener przygotowania 
motorycznego, trener zdrowia, praca w przed-
szkolach i szkołach podstawowych, placówkach 
oświatowo-wychowawczych oraz placówkach 
wychowania pozaszkolnego, organizacjach 
sportowych (kluby sportowe) i placówkach kultury 
zycznej ,  gabinetach odnowy biologicznej , 
organizacjach społecznych kultury zycznej i turystyki, 
w szeroko pojętych tzw. grupach dyspozycyjnych 
społeczeństwa, w tym w służbach mundurowych, 
klubach tness, siłowniach

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne

1. Dla osób zwolnionych z konkursu świadectw i próby 
oceniającej sprawność zyczną podstawą przystąpienia 
do postępowania kwalikacyjnego jest posiadanie 
świadectwa maturalnego/ dojrzałości  oraz: 
a) przedłożenie dokumentu stwierdzającego aktualne 
osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach 
ol impijskich: uzyskanie medalu mistrzostw Polski , 
uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach 
świata  i  Europy;
b) posiadanie w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich 
klasy sportowej mistrzowskiej i pierwszej klasy sportowej.
2. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 
dodatkowe punkty po przedłożeniu dokumentów 
poświadczających następujące osiągnięcia:
– Mistrzowska klasa, I klasa – 150 pkt (kandydat zwolniony 
    z próby oceniającej sprawność zyczną)
–  II klasa sportowa – 50 pkt
–  III klasa sportowa – 30 pkt
–  Trener dyscypliny sportowej – 40 pkt
–  Instruktor dyscypliny sportowej – 20 pkt
–  Ratownik WOPR, GOPR, TOPR – 20 pkt
–  Inne uprawnienia z zakresu kultury zycznej – 10 pkt
–  Czynny zawodnik, zrzeszony w klubie sportowym – 10 pkt

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Zdrowie publiczne

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia lub matematyka – na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego 
Przedmiot dodatkowy: 
chemia lub zyka/zyka z astronomią lub matematyka* 
– na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego  
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
* matematyka jako przedmiot dodatkowy może być brana pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym tylko w przypadku, kiedy 
biologia jest przedmiotem obowiązkowym 

Zasady rekrutacji

Perspektywy zatrudnienia
publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, 
szpitale, kliniki, przychodnie, jednostki naukowo-
-badawcze i  kontrolne, w przemyśle farma-
ceutycznym i biotechnologicznym w charakterze 
specjalisty ds. wdrażania i prowadzenia medycznych 
usług informatycznych, nowoczesnych technologii 
i  zab iegów medycznych,  na s tanowiskach 
wykonawczych w programach ochrony zdrowia, 
promocji zdrowia, prolaktyki itp., a także na 
stanowiskach w jednostkach administracyjnych 
opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i świadczących 
usługi zdrowotne

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne 
w y k o r z y s t u j ą c  p o t e n c j a ł  n a u k o w y 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, stworzy nowe 
możl iwości  szkoleniowe w zakres ie 
lekkoatletycznych dyscyplin sportowych, 
zapewni możliwość rozgrywania zawodów 
krajowych oraz międzynarodowych.

Centrum będzie wykorzystywane także do 
celów treningowych, integrując wszystkie 
lekkoatletyczne sekcje Podkarpacia 
i Regionu Karpackiego oraz będzie otwarte 
dla społeczności lokalnej.
Ha la  zos ta ła  zapro jek towana jako 
n o w o c z e s n y  o b i e k t  z a p e w n i a j ą c y 
odpowiedni standard użytkowania, zgodny 
z  m i ę d z y n a r o d o w y m i  w y t y c z n y m i 
i normami, odznaczający się wysoką 
jakością architektury.
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Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Agroleśnictwo

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub rozsze-
rzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: biologia, 
chemia, zyka, geograa, matematyka na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji

Kolegium Nauk Przyrodniczych

stanowiska zarówno w sektorze rolniczym, jak 
i leśnym, w administracji rządowej i samorządowej, 
w tym również w związanej z ochroną środowiska 
terenów rolniczych i leśnych, a także w doradztwie 
związanym z innowacyjnym użytkowaniem tych 
terenów

Architektura krajobrazu

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, 
zyka, biologia, geograa na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
język obcy – na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
akceptacja teczki z dziesięcioma rysunkami formatu 
A-3, wykonanymi dowolną techniką, przedstawia-
jącymi: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz 
wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). 
Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420 x 297)

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
stanowiska w jednostkach administracji rządowej 
i samorządowej oraz w różnych przedsiębiorstwach 
opracowujących projekty i wykonujących prace 
w zakresie oceny szaty roślinnej, prac inwenta-
ryzacyjnych, projektów zagospodarowania terenów 
z ie len i ,  budowy i  p ie lęgnowania obiektów 
architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad 
robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w tych 
obiektach 

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Biologia

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: biologia, 
chemia, zyka lub geograa na poziomie podsta-
wowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: matematyka 
lub język obcy na poziomie podstawowym lub rozsze-
rzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
laboratoria badawcze, analityczne, środowiskowe, 
szkoły oraz inne placówki edukacyjne (po ukończeniu 
uzupełniającego kursu pedagogicznego), terenowe 
stacje badawcze oraz placówki związane z ochroną 
przyrody i edukacją ekologiczną, rmy o prolu 
farmaceutycznym, medycznym, mikrobiologicznym, 
muzea, centra nauki oraz placówki popularyzujące 
n a u k ę ,  u r z ę d y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j 
i samorządowej

Biotechnologia

Przedmiot obowiązkowy: 
biologia lub chemia na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 
i/lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdza-
jących kwalikacje w zawodzie lub egzaminów 
zawodowych TECHNIK ANALITYK 
Przedmiot dodatkowy: 
matematyka  na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 
i/lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdza-
jących kwalikacje w zawodzie lub egzaminów 
zawodowych TECHNIK ANALITYK
Kryterium dodatkowe:
język obcy – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 
i/lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdza-
jących kwalikacje w zawodzie lub egzaminów 
zawodowych TECHNIK ANALITYK

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
rmy o prolu biotechnologicznym, biologicznym, 
farmaceutycznym lub pokrewnym, specjaliści 
w instytutach i ośrodkach naukowych, badawczych 
i badawczo-rozwojowych, analitycy w laboratoriach 
diagnostycznych i kontroli jakości, a także specjaliści 
w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą 
jakości
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I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Informatyka

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 
Przedmiot dodatkowy: 
informatyka  – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 
Kryterium dodatkowe:
język angielski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
projektanci, programiści lub serwisanci systemów 
informatycznych,  adminis t ratorzy systemów 
komputerowych, twórcy i administratorzy sieci 
komputerowych, specjaliści ochrony danych 
i bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
s t a n o w i s k a  w  s e k c j a c h  i n f o r m a t y c z n y c h 
w administracji państwowej i samorządowej oraz 
prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej 
w zakresie informatyki i w dziedzinach pokrewnych

Informatyka i ekonometria

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
informatyka  – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz 
praca we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, 
jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach 
rządowych, organizacjach i instytucjach, aktywnych 
także w przestrzeni Internetu, w których wymagane 
jes t  s tosowanie narzędz i  matematycznych, 
statystycznych, ekonometrycznych lub informa-
tycznych, a także w przedsiębiorstwach branży IT, 
w szczególności w tych opracowujących lub 
serwisujących systemy informatyczne, świadczących 
usługi z zakresu analityki danych oraz w innych 
p r z e d s i ę b i o r s t w a c h  ś w i a d c z ą c y c h  u s ł u g i 
outsourcingu bądź instytucjach, gdzie liczy się 
kreatywność w korzystaniu z programów użytkowych

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Inżynieria materiałowa

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub rozsze-
rzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
zyka lub chemia – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy wskazany przez kandydata – na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego 

Perspektywy zatrudnienia

Zasady rekrutacji

działalność inżynierska, gospodarcza i naukowo-
- b a d a w c z a  b e z p o ś r e d n i o  p r z y  p r o d u k c j i , 
przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju 
materiałów, stanowiska w zakładach zajmujących się 
wytwarzaniem, przetwarzaniem i  badaniem 
materiałów, także w zakresie nowoczesnych metod, 
jak również przy doborze materiałów do różnych 
zastosowań i ocenie ich właściwości; możliwość 
z a t r u d n i e n i a  j a k o  i n ż y n i e r  m a t e r i a ł o w y , 
technolog/konstruktor, kierownik zespołu/projektu, 
specjalista ds. nowoczesnych technologii, doradca 
techniczny w zakresie transferu nowoczesnych 
materiałów i technologii, przedstawiciel handlowy 
branży technicznej, inspektor ds. dokumentacji 
technicznej

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: matematyka 
lub język polski, lub język obcy na poziomie pod-
stawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: geograa lub 
biologia, lub zyka na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminy maturalnego
Kryterium dodatkowe:
przedmiot wskazany przez kandydata – na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
przedsiębiorstwa związane z logistyką i obrotem 
surowcami i  produktami rolno-spożywczymi, 
możl iwość prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, zatrudnienie jako pracownicy rm 
spedycyjnych, inżynierowie – specjaliści ds. bezpie-
czeństwa i jakości w przedsiębiorstwach zajmujących 
się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem 
artykułami ro lno-spożywczymi,  inżynierowie 
w działach zaopatrzenia i dystrybucji, specjaliści ds. 
dostaw, inżynierowie organizacji logistyki/zarządzania 
procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach 
sektora rolno-spożywczego
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Matematyka

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
instytucje, w których wykorzystywane są narzędzia 
i metody matematyczne, a w szczególności tam, 
gdzie wymagane są umiejętności analitycznego 
myślenia, samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz 
korzystania z nowoczesnych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Po ukończeniu specjalności 
związanych z zastosowaniami matematyki istnieje 
możliwość podjęcia pracy w sektorach: nansów, 
bankowośc i ,  s tatys tyk i  publ iczne j ,  sys temu 
podatkowego i ubezpieczeń, a także w charakterze 
nauczyciela matematyki, po ukończeniu ścieżki 
nauczanie matematyki

Mechatronika

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
informatyka lub zyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego 
lub dwujęzyczny

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
przemysł wytwarzający układy mechatroniczno-
-e lekt romaszynowe, motoryzacyjny,  sprzętu 
gospodarstwa domowego, lotniczy, obrabiarkowy; 
przemysł  oraz inne placówki  eksploatujące 
i serwisujące układy mechatroniczne oraz maszyny 
i urządzenia, w których są one zastosowane; zaplecze 
badawczo-rozwojowe przemysłu; jednostki doradcze 
i projektowe oraz przedsiębiorstwa obrotu materiała-
mi inżynierskimi i aparaturą do ich badania

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Ochrona środowiska

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: chemia, 
zyka z astronomią lub zyka, matematyka, biologia na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: biologia, 
geograa, chemia, zyka, informatyka, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
jeden przedmiot nieuwzględniony w nadrzędnych 
kryteriach rekrutacji z grupy przedmiotów obowiązko-
wych lub dodatkowych na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
placówki edukacyjne, administracja rządowa 
i samorządowa, instytucje powołane do zarządzania 
i monitorowania środowiska, zakłady przemysłowe, 
szpitale, laboratoria, prywatne rmy wykonujące 
ekspertyzy przyrodnicze, parki narodowe i krajobra-
zowe, nadleśnictwa, instytuty naukowe

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, 
zyka z astronomią, zyka, biologia, geograa lub 
chemia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, 
przetwarzaniem, transportem i obrotem energią oraz 
przedsiębiorstwa zajmujące s ię gospodarką 
odpadami,  a także admin is t racja rządowa 
i samorządowa oraz doradztwo; absolwenci są 
przygotowani do prowadzenia badań nad produkcją 
energii z uwzględnieniem OZE, a także gospoda-
rowania  odpadami
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Optyka okularowa*

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: biologia, 
matematyka lub zyka na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
chemia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
Absolwent kierunku optyka okularowa będzie 
przygotowany do pracy w: poradniach i oddziałach 
okulistycznych, gabinetach optycznych i optome-
trystycznych oraz innych placówkach służby zdrowia 
wykorzystujących technologie optyczne, jednostkach 
wytwórczych aparatury medycznej i przemysłowej 
związanej z badaniami optometrycznymi i opty-
cznymi ,  ins tytutach naukowo-badawczych, 
diagnostycznych i konsultingowych, jednostkach 
obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz 
akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury, a także 
urządzeń medycznych związanych z badaniami 
optometrycznymi i optycznymi, salonach optycznych

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne

* Uwaga: kierunek zgłoszony do Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Czekamy na pozytywną werykację.

Rolnictwo

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: biologia, 
geograa, chemia, zyka z astronomią lub zyka, 
matematyka  na poz iomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz praca 
w administracji samorządowej i rządowej związanej 
z rolnictwem, usługi i doradztwo rolnicze, prowadzenie 
przedsiębiorstwa zajmującego się skupem i obrotem 
produktów roślinnych i zwierzęcych

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

NOWOŚĆ
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Systemy diagnostyczne w medycynie

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, 
zyka lub biologia na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
chemia – na poziomie rozszerzonym lub podstawowym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie, 
jednostki organizacyjne lecznictwa, jednostki 
wytwórcze, projektowe, konstrukcyjne i techno-
logiczne aparatury i urządzeń medycznych, instytuty 
naukowo-badawcze i konsultingowe, jednostki obrotu 
hand lowego i  odb io ru  techn icznego o raz 
akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń 
medycznych w przypadku specjalności metody 
obrazowania w medycynie oraz aparatura 
diagnostyczna w medycynie, poradnie i oddziały 
okulistyczne, gabinety optyczne i optometrystyczne, 
jednostki wytwórcze aparatury i urządzeń medy-
cznych związanych z badaniami okulistycznymi, 
salony optyczne, instytuty naukowo-badawcze 
i konsultingowe

Uniwersytet Rzeszowski32

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne

Technologia żywności i żywienie człowieka

Przedmiot obowiązkowy: 
jeden przedmiot spośród następujących: chemia, 
zyka z astronomią lub zyka, matematyka, biologia na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
język obcy na poziomie podstawowym lub rozsze-
rzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego lub 
wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających 
kwalikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych: 
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii 
żywności
Kryterium dodatkowe:
język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
przemysł spożywczy, instytucje i laboratoria zajmujące 
s ię badaniem żywności,  rmy zajmujące s ię 
projektowaniem nowych produktów, przedsię-
biorstwa zajmujące się wewnętrznym i zewnętrznym 
obrotem żywności lub inne wchodzące w skład 
łańcucha żywnościowego, instytuty naukowe 
i badawczo-rozwojowe, placówki upowszechniające 
wiedzę, rmy doradcze i audytujące, rmy zajmujące 
się wdrażaniem systemów jakości, szkolnictwo 
zawodowe, administracja państwowa i samorządowa

I stopnia, inżynierskie, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Kolegium Nauk Przyrodniczych



Kolegium Nauk Społecznych



Administracja

Przedmiot obowiązkowy: 
historia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
język polski lub wiedza o społeczeństwie, lub geograa 
– na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnienia
Zasady rekrutacji

stanowiska w organach i instytucjach administracji 
publicznej, podmiotach niepublicznych i rmach 
prawnych

Uniwersytet Rzeszowski34

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Kolegium Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego 
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród: geograa, historia, wiedza 
o społeczeństwie lub matematyka – na poziomie pod-
stawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
stanowiska w administracji rządowej i samorządowej 
z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne, 
w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa 
narodowego, służbach specjalnych, a także 
w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpie-
czeństwem w praktycznym wymiarze, w instytucjach 
sektora  pub l icznego odpowiedz ia lnych za 
bezpieczeństwo (Policja, Służba Więzienna, Straż 
Graniczna, straże miejskie, centra zarządzania 
kryzysowego i inne)

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia



Ekonomia

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: 
geograa, historia, WOS, informatyka lub język obcy – 
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
i n s ty tuc je  i  o rgan i zac je  gospodarcze oraz 
administracja publiczna na stanowiskach szczebla 
operacyjnego oraz kierowniczych, m.in. w roli 
menedżera, analityka, konsultanta, doradcy, 
audytora, specjalisty ds. nansów, księgowości, 
rzeczoznawcy strefy zamówień publicznych itp.; 
absolwenci  pos iadają również umiejętności 
praktyczne, pozwalające na prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Finanse i rachunkowość

Przedmiot obowiązkowy: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden z  przedmiotów wskazany przez kandydata: 
geograa, historia, WOS, informatyka lub język obcy – 
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 
pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
język polski – na poziomie podstawowym lub rozsze-
rzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
stanowiska w dziale księgowości w jednostkach 
p r o w a d z ą c y c h  d z i a ł a l n o ś ć  g o s p o d a r c z ą ; 
w instytucjach nansowych (m.in. bankach, 
towarzystwach ubezpieczeniowych, rmach 
pośrednictwa i doradztwa nansowego), a także 
w pionach nansów w podmiotach sektora 
budżetowego i organizacjach pozarządowych

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Nauki o rodzinie

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
język obcy  – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
instytucje funkcjonujące w systemie społecznego 
wspierania rodziny, m.in. rodzinne poradnie 
s p e c j a l i s t y c z n e ,  p l a c ó w k i  o p i e k u ń c z o -
-rehabilitacyjne, agendy służb socjalnych, placówki 
pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, agendy 
samorządowe oraz instytucje prolaktyki społecznej.

Uniwersytet Rzeszowski36

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne

Pedagogika

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
język obcy – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji Perspektywy zatrudnienia
placówki realizujące działania edukacyjne, kulturalne 
i  oświatowe; ponadto absolwenci  uzysku ją 
szczegółowe kwalikacje zawodowe w zależności od 
wybranej  specjalności  pedagogicznej

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Kolegium Nauk Społecznych



Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
język obcy  – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
przedszkola i  k lasy I–I I I  szkoły podstawowej;  
a b s o l w e n c i  n a b y w a j ą  u m i e j ę t n o ś c i  m . i n . 
projektowania, realizacji oraz ewaluacji programu 
kształcenia adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym za pomocą 
różnorodnych metod pracy i pomocy dydaktycznych

jednolite studia magisterskie, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Pedagogika specjalna

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego   
Przedmiot dodatkowy: 
język obcy – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
matematyka – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
w przypadku wybrania specjalności edukacja 
i  rehabi l i tacja osób z n iepełnosprawnością 
intelektualną absolwenci przygotowani są do 
prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami 
dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym 
i głębokim. Po wybraniu specjalności edukacja 
i terapia osób ze spektrum autyzmu absolwenci 
przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi 
i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

jednolite studia magisterskie, stacjonarne - studia bezpłatne
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Politologia

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
jeden przedmiot spośród: geograa, historia, wiedza 
o społeczeństwie lub matematyka – na poziomie 
pods tawowym z  częśc i  p i semnej  egzaminu 
maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
administracja rządowa i samorządowa, organy partii 
po l i t ycznych,  b iu ra  pose l sk ie ,  o rgan i zac je 
gospodarcze i społeczne, instytucje i organizacje 
międzynarodowe, a także media oraz szkolnictwo. 
Zdobyte kwalikacje stwarzają też możliwość 
zatrudnienia w sektorze prywatnym.

Uniwersytet Rzeszowski38

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Praca socjalna

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski oraz język obcy nowożytny – na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
wiedza o społeczeństwie – na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
instytucje pomocy społecznej wszystkich szczebli, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze wszelkich 
typów, szpitale, szkoły, sądy, placówki resocja-
lizacyjne, policja, zakłady penitencjarne, organizacje 
pozarządowe, administracja państwowa (głównie 
samorządowa) ,  p rywatne  p r zeds ięwz ięc ia 
pomocowe, edukacyjne itp., centra integracji 
społecznej, kluby integracji społecznej, instytucje 
realizujące projekty systemowe i konkursowe, np. 
z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
dotyczące ekonomii społecznej i inne

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia

Kolegium Nauk Społecznych



Prawo

Przedmiot obowiązkowy: 
historia lub wiedza o społeczeństwie – na poziomie pod-
stawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym z części pisemnej egzaminu maturalnego
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Perspektywy zatrudnieniaZasady rekrutacji
absolwenci studiów prawniczych przygotowani są do 
podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych 
do wykonywania zawodów prawniczych, a także do 
pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach 
publicznych i niepublicznych wymagających 
posiadania wiedzy prawniczej oraz do podjęcia 
studiów III stopnia. Mogą podjąć zatrudnienie m.in. 
w organach administracji, w sądach, prokuraturach, 
w kancelariach adwokackich i notarialnych oraz 
w przedsiębiorstwach

jednolite studia magisterskie 
stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Socjologia

Przedmiot obowiązkowy: 
język polski oraz język obcy nowożytny – na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 
egzaminu maturalnego
Przedmiot dodatkowy: 
wiedza o społeczeństwie – na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu 
maturalnego
Kryterium dodatkowe: 
historia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady rekrutacji
Perspektywy zatrudnienia
w zależności od wybranej specjalizacji  –  praca 
w różnego typu organizacjach i instytucjach 
samorządowych, rmach badawczych, organiza-
cjach wymagających od swoich członków dużej 
kreatywności (np. w branży reklamowej), wykorzy-
stujących wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji 
społecznej (w tym praw rządzących komuni-
kowaniem masowym oraz socjotechnik), co jest 
podstawą działania w sektorze public relations (PR) 
czy  human re la t ions  (HR) .  Ze  wzg lędu  na 
interdyscyplinarny charakter studiów socjologicznych 
absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również 
w rmach konsultingowych i doradczych.

I stopnia, stacjonarne - studia bezpłatne, niestacjonarne - studia płatne 

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia 
na studiach II stopnia
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Strefa studencka



Współpraca międzynarodowa

Dział Kształcenia 
Sekcja Wymiany Akademickiej 
i Studentów Zagranicznych 
ul. Ćwiklińskiej 1, tel.: +48 17 872 10 71 
e-mail: swaisz@ur.edu.pl.

PROGRAM ERASMUS+

Wymiana bilateralna

prawie 300 uczelni partnerskich

Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Program CEEPUS

Szkolenia i warsztaty

Serwis ofert pracy, 
praktyk i staży

Indywidualne 
doradztwo zawodowe

Praktyki 
ponadprogramowe

Targi pracy

Spotkania z pracodawcami

 Biuro Karier 

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
Sekcja Biura Karier 
ul. prof. S. Pigonia 8, 
35-959 Rzeszów  
tel.: + 48 17 872 10 27
e-mail: kariera@ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski 41

więcej  na: 

biurokarier.ur.edu.pl



Uniwersytet Rzeszowski dysponuje miejscami w pięciu domach studenckich, w tym pokojami 
jednoosobowymi oraz rodzinnymi. Przyznanie miejsca w DS odbywa się na wniosek studenta. O przyznaniu 
miejsca w DS decyduje data złożenia wniosku. Przyznawane są one do wyczerpania limitu wolnych miejsc. 
Wniosek należy złożyć w wybranym domu studenckim w terminach wskazanych w Regulaminie świadczeń 
dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Domy studenckie

Dom Studencki „Olimp”
ul. Siemieńskiego 17, 
35-203 Rzeszów
tel.: +48 17 872 26 00
e-mail: centrum@ur.edu.pl

Dom Studencki „Laura”
ul. Cicha 2, 35-326 Rzeszów
tel.: +48 17 872 24 00
e-mail: dslaura@ur.edu.pl

Zespół Domów Studenckich 
w Zalesiu
ul. Ćwiklińskiej 2b,c, 
35-601 Rzeszów
tel.: +48 17 861 40 02
e-mail: radmz@ur.edu.pl

Dom Studencki „Filon”
ul. Cicha 4, 35-326 Rzeszów
tel.: +48 17 872 34 00
e-mail: dslon@ur.edu.pl

Dom Studencki „Merkury”
tel.: +48 17 861 40 00 

Dom Studencki „Hilton”
tel.: +48 17 861 40 01 

Dostęp do sieci: 
internetowej, telewizyjnej, telefonicznej

Siłownia prowadzona przez AZS

W pobliżu znajduje się:
klub studencki „Pod Palmą”, 
bufet „Pod Palmą” - stołówka z obiadami 
abonamentowymi, boisko sportowe 

Dostęp do sieci: 
internetowej, telewizyjnej, telefonicznej

Siłownia, sala fitness, sala bilardowa.
sala ze stołem do tenisa
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Dostęp do sieci: 
internetowej, telewizyjnej, telefonicznej

Boisko do koszykówki, sala z bilardem

więcej  na: 

ur.edu.pl/student



prowadzi specjalistyczne konsultacje psychologiczne 
i logopedyczne

zapewnia pomoc tłumacza migowego, osobistego 
asystenta osoby z niepełnosprawnościami

prowadzi bezpłatne kursy dokształcające i szkolenia: 
nauka pływania, kursy językowe – BULATS, LINGUASKILL, 
informatyczne – ECDL, kursy dotyczące praw pracowni-
czych na rynku pracy, kurs języka migowego oraz kursy 
kompetencji  miękkich 

organizuje szkolenia dla studentów i pracowników UR 
dotyczące obowiązków asystenta osoby z niepełno-
sprawnością oraz szkolenia podnoszące świadomość 
w  zakresie  problemów  studentów  z  dysfunkcjami

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872 10 31
e-mail: bon@ur.edu.pl

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

umożliwia wypożyczenie specjalistycznego sprzętu 
wspomagającego  proces  uczenia  się

organizuje cykliczne spotkania adaptacyjne dla 
nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnościami 
(Dni Adaptacji) oraz letnie i zimowe obozy szkoleniowe

umożliwia uczestnictwo w konferencjach nau-
kowych, warsztatach i seminariach dotyczących 
problemów osób z niepełnosprawnością

organizuje bezpłatne przewozy na terenie campusów 
Uniwersytetu

Na Uniwersytecie działa Biuro ds.  Osób Niepełnosprawnych, które zapewnia wsparcie 
studentom, doktorantom i  pracownikom z niepełnosprawnościami,  a w szczególności :

więcej  na: 

ur.edu.pl/student
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·    stypendium Ministra dla studentów

Przyznawanie tego świadczenia regulują odrębne 
przepisy

Świadczenia dla studentów

·    stypendium socjalne

·    stypendium dla osób niepełnosprawnych

·    stypendium Rektora

·    zapomoga

Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa 
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Formy pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Podkarpacki Festiwal KultURalia to największe święto studentów, które pozwala na integrację całego środowiska 
akademickiego. Festiwal wspierają instytucje kulturalno-oświatowe, przedsiębiorstwa oraz władze miasta. Ideą 
stworzenia KultURaliów jest wykreowanie kultury studenckiej, w której rozrywkę stanowią nie tylko koncerty plenerowe, 
ale również szereg wydarzeń towarzyszących: kulturalnych, artystycznych oraz sportowych, a wśród nich Student ma 
Talent, BiegUR, Turbokozak, Noc Planszówek, ColoURit i wiele innych. Festiwal rozpoczyna barwny korowód, czyli 
coroczny przemarsz studentów ulicami Rzeszowa. Dodatkową atrakcją jest koncert na scenie Rynku Miasta Rzeszowa. 
Festiwal kończy trzydniowy koncert plenerowy,  podczas którego występują znane muzyczne gwiazdy polskiej sceny 
rozrywkowej, klubowej i rockowej. Wydarzenie organizowane jest przez studentów, dla studentów oraz wszystkich, którzy 
chcą uczestniczyć w życiu akademickim Rzeszowa.

Podkarpacki Festiwal KultURalia

więcej  na: 

ur.edu.pl/student





#dobrykierunek

DZIAŁ REKRUTACJI I KARIER STUDENCKICH
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

   
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872 11 82 
rekrutacja@ur.edu.pl   
ur.edu.pl/kandydat

fb@Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja 


