
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Senat 

 

Uchwała nr 57/02/2021 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. ze zm.) oraz § 136 ust. 1 Statutu UR w związku z art. 79 ust. 

5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 z późn. zm.), Senat 

Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 W Uchwale nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  z dnia 25 czerwca 

2020 r.  w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla 

poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 6 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:  

„13. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

i rozprzestrzenianiem się COVID-19, dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów wstępnych 

w kontakcie bezpośrednim w siedzibie Uczelni lub poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.”; 

2. w załączniku nr 1: 

1) w warunkach rekrutacji na kierunki studiów:  

pedagogika, I stopnia, forma – stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki,  

pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie, forma – stacjonarne, profil 

praktyczny,  

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie, forma - 

stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny,  

nauki o rodzinie, I stopnia , forma - stacjonarne, profil praktyczny: 

a) w tabeli wiersz 2: Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym – opis warunku otrzymuje brzmienie:  

„Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części pisemnej egzaminu 

maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany 

w części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)”, 



 
 
 
 

b) w tabeli wiersz 3: Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą 

samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek, zmienia się opis 

kryterium, które otrzymuje brzmienie: 

„Matematyka zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części 

pisemnej egzaminu maturalnego”; 

2) w warunkach rekrutacji na kierunek filologia angielska, I stopnia, forma – stacjonarne 

i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki: 

a) w tabeli dodaje się wiersz 3: Uwagi w brzmieniu:  

 

 

3) w warunkach rekrutacji na kierunek filologia polska, I stopnia, forma – stacjonarne, 

profil ogólnoakademicki, usuwa się wiersz 2 Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4) w warunkach rekrutacji na kierunek filologia rosyjska, I stopnia, forma – stacjonarne, 

profil ogólnoakademicki: 

a) w tabeli wiersz 2: Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę  w postępowaniu 

rekrutacyjnym – opis warunku otrzymuje brzmienie:  

„Język obcy - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły”, 

b) w tabeli wiersz 3: Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą 

samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek – opis kryterium 

otrzymuje brzmienie:  

„Dodatkowy przedmiot humanistyczny wskazany przez kandydata - ocena ze 

świadectwa ukończenia szkoły”; 

5) w warunkach rekrutacji na kierunek filozofia, I stopnia, forma – 

stacjonarne/niestacjonarne, profil ogólnoakademicki: 

a) w tabeli wiersz 1: Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym – opis warunku otrzymuje brzmienie:  

3 Uwagi 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

b) 

Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne: 

Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka angielskiego) przelicza 

się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób:  

poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3 

Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%.  

Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym i w związku z tym mnożony razy 2. 

 

O przyjęcie na kierunek filologia angielska mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z przedmiotu obowiązkowego. 



 
 
 
 

„Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie 

świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia 

studiów I stopnia. Kandydat  bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.  

W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów 

pisemnego egzaminu maturalnego, zdawanych przez kandydata na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym.”; 

6) w warunkach rekrutacji na kierunek komunikacja międzykulturowa, I stopnia, forma – 

stacjonarne, profil ogólnoakademicki: 

a) w tabeli wiersz 1: Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym – opis warunku otrzymuje brzmienie:  

„Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie 

świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia 

studiów I stopnia. Kandydat  bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.  

W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów 

zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z części pisemnej na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym.”;  

7) w warunkach rekrutacji na kierunek lingwistyka stosowana, I stopnia, forma – 

stacjonarne, profil ogólnoakademicki: 

a) w tabeli wiersz 2: Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym – opis warunku otrzymuje brzmienie:  

„Język niemiecki – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej 

egzaminu maturalnego. Inne możliwości kwalifikacji: patrz punkt a, b, c.”; 

8) w warunkach rekrutacji na kierunek polonistyka stosowana, I stopnia, forma – 

stacjonarne, profil ogólnoakademicki:  

a) w tabeli wiersz 2: Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym – opis warunku otrzymuje brzmienie: 

„Historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia  - zdane jako przedmiot 

obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.” 

9) w warunkach rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 

I stopnia, forma – stacjonarne, profil ogólnoakademicki: 

a) w tabeli wiersz 1: Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę  w postępowaniu 

rekrutacyjnym – opis warunku otrzymuje brzmienie:  

„Przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części 

pisemnej egzaminu maturalnego”, 

b) w tabeli wiersz 2: Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą 

samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek – opis kryterium 

otrzymuje brzmienie:  

„Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części 

pisemnej egzaminu maturalnego”. 

10) dodaje się zasady rekrutacji dla kierunku komunikacja międzykulturowa, II stopnia, 

forma- stacjonarne, profil ogólnoakademickim w brzmieniu : 



 
 
 
 

Kierunek – komunikacja międzykulturowa* 
Poziom - II stopnia  
Forma - stacjonarne 
Profil kształcenia – ogólnoakademicki 
 

1 
Wymagania wstępne/kompetencje 
oczekiwane od kandydata 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich lub równorzędnych w obszarze nauk 
społecznych lub humanistycznych. O przyjęciu na I rok 
studiów decyduje kolejność kandydatów na liście 
rankingowej. 

2 
Kryterium kwalifikacyjne brane pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.  
 

3 

Kryterium dodatkowe w przypadku, 
gdy liczba kandydatów z tą samą 
liczbą punktów przewyższa limit 
wolnych miejsc na kierunek 

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów 
I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów 
kończących się egzaminem.  
 

    * rekrutacja pod warunkiem uzyskania uprawnień 

 

11) dodaje się zasady rekrutacji dla kierunku studia europejskie, II stopnia, forma- 

stacjonarne/niestacjonarne, profil ogólnoakademicki w brzmieniu: 

 
Kierunek – studia europejskie* 
Poziom - II stopnia  
Forma – stacjonarne/niestacjonarne  
Profil kształcenia – ogólnoakademicki 
 

* rekrutacja pod warunkiem uzyskania uprawnień 

1 
Wymagania wstępne/kompetencje 
oczekiwane od kandydata  

Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych 
magisterskich lub równorzędnych z dyscyplin naukowych:  
archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, ekonomia i 
finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o 
zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, 
pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki 
teologiczne, nauki o kulturze fizycznej.  

2 
Kryterium kwalifikacyjne brane pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.  
 

3 

Kryterium dodatkowe w przypadku, 
gdy liczba kandydatów z tą samą 
liczbą punktów przewyższa limit 
wolnych miejsc na kierunek 

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów 
I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów 
kończących się egzaminem.  
 



 
 
 
 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego  z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 

2021/2022, pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały tekst jednolity Uchwały  

nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie 

warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych 

kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

w roku akademickim 2021/2022, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. 

 

 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
 

prof. dr hab. Sylwester Czopek    
 Rektor 

 

 

 


