
 

 

Zarządzenie nr 57/2022 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie § 136 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku z Uchwałą  

nr 91/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 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 2022/2023 (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Określa się limit przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach prowadzonych przez 

Uniwersytet Rzeszowski (zwany dalej UR), rozpoczynających się od roku akademickiego 

2022/2023. 

2. Użyte w zarządzeniu określenia odnoszące się do limitów przyjęć na studia oznaczają: 

1) limit przyjęć – liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023; 

2) min – limit przyjęć minimalny – najmniejszą liczbę kandydatów do przyjęcia, 

wymaganą do uruchomienia kierunku studiów;  

3) max – limit przyjęć maksymalny – nieprzekraczalną liczbę kandydatów, która może 

rozpocząć studia na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 

2022/2023. 

3. Do limitów przyjęć ustalonych niniejszym zarządzeniem, uwzględnia się: 

1) obywateli polskich; 

2) cudzoziemców; 

3) osoby podejmujące studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się; 

4) laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego; 

5) absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest 

przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym 

mowa art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

4. W przypadku cudzoziemców podejmujących studia na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach; 

3) decyzji ministra; 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; 



 

5) decyzji administracyjnej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

pełnomocnik ds. rekrutacji, po wydaniu pozytywnej opinii w sprawie możliwości przyjęcia 

kandydata na studia, przekazuje do wiadomości Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (dalej 

CKR) informację o konieczności ujęcia kandydata w limicie przyjęć dla danego kierunku – do 

czasu podjęcia przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego decyzji w sprawie przyjęcia na 

studia. 

5. W przypadku limitu przyjęć dla osób, które w dniu 24 lutego 2022 r. były uczniami szkół 

działających na terytorium Ukrainy, nie posiadają wyników egzaminów końcowych i nie 

przystąpiły do egzaminu ZNO z uwagi na ich nieprzeprowadzanie w 2022 roku, ale uzyskają 

świadectwo o pełnym wykształceniu średnim lub posiadają wyniki testu NMT 

przeprowadzonego w 2022r. jest ustalana odrębna lista rankingowa. 

6. Decyzje w sprawie uruchomienia studiów na określonym kierunku poniżej ustalonego 

w niniejszym zarządzeniu „min” oraz w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych 

podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia na pisemny wniosek dziekana kolegium. 

7. Dopuszcza się możliwość nieuruchamiania II tury rekrutacji, w przypadku niewypełnienia 

w pierwszej turze limitów przyjęć „max”, w tym także brakiem kandydatów spełniających 

kryteria, o których mowa w ust. 5. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor lub 

upoważniony Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.   

 

§ 2 

1. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez UR w roku akademickim 2022/2023 

określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Limitami przyjęć, o których mowa w ust. 1, dysponuje CKR.  

 

§ 3 

1. Decyzje w zakresie zmian limitów przyjęć określonych niniejszym zarządzeniem  

z uwzględnieniem kalkulacji obciążeń dydaktycznych oraz w innych sprawach będących 

wynikiem dostosowania wielkości limitów przyjęć do bieżących potrzeb postępowania 

rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów, podejmuje Prorektor ds. Studenckich  

i Kształcenia. 

2. Decyzje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia zatwierdzane są w trybie zmiany 

niniejszego zarządzenia, po zakończeniu rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni.  

3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, 

stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsc na liście przyjętych, osoby te 

zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby 

uzyskanych punktów, pod warunkiem, że dana tura rekrutacji nie została zakończona.  

W tym celu CKR informuje kandydata oraz uchyla decyzję odmowną i wydaje zaświadczenie 

o wpisie na listę studentów. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialną CKR.  



 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich 

i Kształcenia. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

 

Prof. dr hab. Sylwester Czopek 


