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Zarządzenie nr 55/2022  

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 11 maja 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 20/2022 z dnia 23 lutego 

2022 roku w sprawie zasad wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji  

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) w związku 

z § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 661) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie zasad wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 

2022/2023, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 „1. Uczelnia zwraca wniesioną przez kandydata opłatę rekrutacyjną wyłącznie w następujących 

przypadkach:  

1) kierunek studiów, zgodnie z decyzją Rektora nie został uruchomiony z powodu zbyt 

małej liczby kandydatów; 

2) została wniesiona więcej niż jedna opłata za ten sam kierunek; 

3) kandydat zrezygnował z dalszego postępowania rekrutacyjnego w uczelnianym 

systemie rekrutacyjnym przed zakończeniem elektronicznej rejestracji; 

4) kandydat przekroczył granicę ukraińską w terminie od 24 lutego 2022r., uzyskał  

w Polsce status uchodźcy lub ochronę czasową i rekrutuje się na więcej niż jeden 

kierunek. W takim przypadku zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje za drugi  

i kolejny kierunek studiów.”  

 

2. Załącznik do Zarządzenia nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z  dnia 23 

lutego 2022 r. w sprawie zasad wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w roku 

akademickim 2022/2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 



 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zasad wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w 

roku akademickim 2022/2023, pozostają bez zmian. 

 

 

§ 3 

Ogłasza się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia tekst jednolity Zarządzenia  

nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zasad 

wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2022/2023, z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich 

i Kształcenia.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

R e k t o r 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 

 


