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Od Rektora .......................................................................................

Uniwersytet Rzeszowski to wspólnota licząca prawie 20 tys. studentów, 
doktorantów i pracowników. Skuteczne zarządzanie tak bardzo różnymi 
aspektami akademickiej codzienności musi być efektywne i jasne w swej 
strukturze.

Jesteśmy największą uczelnią na Podkarpaciu. Kształcimy ok. 16 000 
studentów na 61 kierunkach. Posiadamy obecnie 19 uprawnień doktorskich 
i 6 habilitacyjnych. Wprowadzamy zmiany, które mają na celu podniesienie 
jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania Uniwersytetu. Ważnym 
elementem tego procesu jest współpraca z szeroko pojmowanym otoczeniem 
społeczno-gospodarczym: biznesem, przemysłem, władzami rządowymi 
i samorządowymi oraz oczywiście innymi ośrodkami akademickimi. 
Dysponujemy potencjałem infrastrukturalnym, który umożliwia tworzenie 
nowej jakości nie tylko w przestrzeni naukowej, ale również w obszarze 
komercyjnym. Posiadane zasoby kadrowe i struktura czynią z Uniwersytetu 
istotny podmiot rynkowy - zarówno po stronie klientów, jak też 
usługodawców.

Funkcjonujemy w prężnie rozwijającym się mieście - Rzeszowie, które, 
podobnie jak Uniwersytet jest przestrzenią sprzyjającą młodym ludziom, 
ponieważ wspiera inicjatywy i oddolne tworzenie potencjału intelektualnego 
kraju. Pamiętamy niezmiennie, że Uniwersytet to platforma dialogu, wymiany 
myśli i tworzenia nowych rozwiązań na poziomie teorii i praktyki. Stąd 
aktywny udział w projektach z obszaru nauk podstawowych i stosowanych. 
Dbamy, by inspirowany ponadczasowymi wartościami etos akademicki nie był 
pustym pojęciem, ale wyznacznikiem roli i pozycji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

stan informacji - październik 2022 r.
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O uczelni .................................................................
Uniwersytet Rzeszowski został powołany na mocy 
ustawy 1 września 2001 r. Uczelnia powstała z trzech 
samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie - Filii w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii 
w Rzeszowie Akademii Rolniczejim. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie.

Uniwersytet w liczbach
• 1. największa uczelnia na Podkarpaciu
• 61 kierunków studiów
• 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora
• 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego
• ok. 16 000 studentów
• 4742 absolwentów
• 115 studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus+
• 290 uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+
• 9 profesorów honorowych
• 19 doktorów honorowych
• 5 domów studenckich
• 71 kół naukowych
• 1373 nauczycieli akademickich, w tym:
• 97 profesorów
• 323 doktorów habilitowanych

stan informacji - październik 2022 r.
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NAUKA Uniwersytet Rzeszowski od 1 października 2019 r. 
funkcjonuje zgodnie z nowym statut, który do
stosowuje go do wymogów nowego prawa 
o szkolnictwie wyższym. Podstawowym celem 
wprowadzanych zmian jest podniesienie jakości 
działań naukowych, co ma przełożyć się zarówno 
na efektywność jednostki jako całości, jak również 
na nieustanne doskonalenie jakości kształcenia.
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Zmiany związane są z konieczną rozbudową infrastruktury badawczej. Obecnie realizujemy (na różnych etapach) 
cztery znaczące projekty:

- Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - obiektu wyposażonego w zaawansowane technologicznie 
symulatory pacjenta. Sale symulacyjne wyposażone będą w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio- 
wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów wielu 
wysokospecjalistycznych umiejętności.

- Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne UR - nowoczesne centrum sportowo-badawcze będące z jednej 
strony pełnoprawnym obiektem sportowym, z drugiej zaś - nowoczesnym laboratorium badawczym. 
Interdyscyplinarne Centrum Badan Przedklinicznych i Klinicznych, którego celem jest prowadzenie badań 
biomedycznych na poziomie od badań molekularnych, biofizycznych do testów in vitro oraz in vivo.

- Nowoczesna infrastruktura badawcza pozwoli również nawiązać i rozwijać współpracę z przedsiębiorstwami 
z branży biomedycznej, biotechnologicznej i farmaceutycznej.

- Szpital Uniwersytecki.

Inwestycje te wraz z istniejącymi już centrami i laboratoriami, podobnie jak nowa struktura Uniwersytetu 
Rzeszowskiego wraz z modyfikacjami koniecznymi z punktu widzenia nowego modelu parametryzacji jednostek 
naukowych, mają na celu poprawę pozycji UR nie tylko
w rankingach, ale przede wszystkim w świadomości przyszłych i obecnych studentów, partnerów naukowych
i szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Uniwersytet Rzeszowski zmienia się w dobrym kierunku!

stan informacji - luty 2021 r.
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4 kwietnia 2019 r. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego zaakceptował nowy 
statut UR. Powstanie dokumentu podyktowane było koniecznością 
dostosowania struktury uczelni do nowego prawa o szkolnictwie wyższym - 
tzw. Konstytucji dla Nauki, jak również chęcią stworzenia efektywnego 
mechanizmu projakościowego. Zmiany dotyczą zarówno obszaru administracji, 
jak też podstawowych jednostek.

Do 1 października 2019 r. Uniwersytet Rzeszowski podzielony był na 12 
wydziałów kierowanych przez Dziekanów. Po tej dacie struktura UR wygląda 
następująco:

Całością funkcjonowania Uniwersytetu kieruje Rektor, który powołuje 
4 Prorektorów odpowiedzialnych za funkcjonowanie nowo powstałych 
kolegiów: Kolegium Nauk Humanistycznych, Kolegium Nauk Medycznych, 
Kolegium Nauk Przyrodniczych i Kolegium Nauk Społecznych. Kolegia 
podzielone są na 21 jednodyscyplinowych instytutów kierowanych przez 
Dyrektorów.

Za całokształt spraw studenckich i związanych z kształceniem odpowiada 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Na poziomie kolegiów obszar ten 
koordynują Dziekani.

Nadzór merytoryczny nad sferą nauki sprawuje Rektor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

W strukturze Uniwersytetu Rzeszowskiego pojawia się kilka znacznych zmian. 
Pierwszą z nich jest powołanie do życia Rady UR - organu przypominającego 
radę nadzorczą w przedsiębiorstwie. Kolejną - usamodzielnienie Kwestora, 
który przestał być zastępcą Kanclerza. Zupełnie nowym rozwiązaniem jest 
stworzenie funkcji Dyrektora Biura Rektora, w kompetencjach którego znalazł 
się nadzór nad jednostkami administracji centralnejz wyłączeniem 
podlegających Kwestorowi czy Kanclerzowi.

Ideą zmian strukturalnych w obszarze administracji jest stworzenie 
przejrzystego i efektywnego modelu zarządzania oraz obiegu informacji. W tym 
celu, na poziomie kolegium powstały Biura Kolegiów odpowiedzialne za 
pozanaukowe i pozadydaktyczne aspekty ich funkcjonowania. Jasne 
rozdzielenie kompetencji poszczególnych substruktur ma na celu poprawę 
funkcjonowania całej struktury wewnętrznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

stan informacji - luty 2021 r.



RZESZÓW
- MIASTO PRZYJAZNE DLA BIZNESU

Oferta inwestycyjna Rzeszowa cieszy się zainteresowaniem przedstawicieli 
krajowego i zagranicznego biznesu. Atrakcyjność inwestycyjną Rzeszowa 
potwierdzają liczne rankingi i analizy. Rzeszów nieprzerwanie od roku 2014 jest 
liderem wszystkich kolejnych edycji rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu 
w kategorii miast liczących 150-299 tys. mieszkańców.

Dużym atutem Rzeszowa jest dynamicznie rozwijające się międzynarodowe 
lotnisko, zlokalizowane w odległości 10 km od centrum miasta. Port Lotniczy 
Rzeszów-Jasionka oferuje bezpośrednie połączenia pasażerskie z ważnymi 
europejskimi metropoliami. Jako jedno z dwóch lotnisk w Polsce dysponuje 
punktem odpraw fitosanitarnych i realizuje usługi przewozowe typu CARGO.

Rzeszów jest jedną z najszybciej rozwijających się aglomeracji miejskich w Polsce. 
Poza doskonale rozwiniętymi branżami lotniczą i informatyczną w ostatnich latach 
odnotowuje systematyczny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu 
(outsourcing IT, procesów research and development, obsługi z zakresu Finance and 
Accounting, jak również usług typu Call Center/Customer Service).

Jednym z kluczowych czynników świadczących o innowacyjności danego regionu 
jest obecność przedsiębiorstw prowadzących zaawansowaną technologicznie 
działalność badawczo-rozwojową. Działalność skupiona w ultranowoczesnych 
obiektach takich firm jak: Pratt & Whitney Rzeszów, M L-System, MTU Aero Engines 
Polska, Borg Warner Poland, Asseco Poland, G2A, Fibrain, D.A. Glass czy Nestle 
(NQAC) wpływa znacząco na podnoszenie rangi miasta na gospodarczej mapie 
Polski i Europy.

Rzeszów to ośrodek o dużym potencjale innowacyjnym i doskonale przygotowanej 
przestrzeni społecznej, odpowiadającej potrzebom nowoczesnego oraz 
przedsiębiorczego społeczeństwa, poszukującego równowagi pomiędzy pracą 
a wypoczynkiem.
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Rzeszowska Diagnoza Społeczna
to panelowe badanie socjologiczne zrealizowane przez pracowników Instytutu Socjologii UR 
we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa. Celem badań był cykliczny pomiar jakości życia rzeszowian 
w wielu istotnych aspektach: komunikacji, czystości powietrza i wody, bezpieczeństwa czy ważnych 
inwestycji.

Piknik Nauki EKSPLORACJE
to cykliczna impreza plenerowa, której celem jest popularyzacja nauki i techniki, w tym także edukacji 
nieformalnej. Podczas pikniku prezentowane są atrakcyjne ekspozycje naukowe oraz interaktywne 
eksponaty, dostępne w przestrzeni miasta i w murach uczelni; mają miejsce intrygujące warsztaty 
poznawcze - przeznaczone dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin oraz dla grup zorganizowanych.

Wystawa ART&SCIENCE
Projekt ten jest nowatorskim i innowacyjnym sposobem przybliżenia społeczeństwu zagadnień związanych 
z biologią i medycyną dzięki „twórczej wizualizacji”. Współczesne techniki obrazowania biologicznego 
stanowią jeden z fundamentów postępu naukowego ostatnich lat. Uzyskiwane obrazy w mikroskopii 
elektronowej niosą nie tylko informacje natury ściśle naukowej, ale także prawdopodobnie kreują nową 
estetykę - dotychczas nieosiągalną, czy raczej niewidzialną.

Ogólnopolskie Spotkania Obieżyświatów, Trampów i Turystów
OSOTT to najstarsza (od roku 1985) impreza podróżnicza w Polsce, ma formę międzynarodowego 
sympozjum naukowego, w czasie którego prezentowane są przezrocza z całego świata, plakaty 
fotograficzne oraz omawiane są różne problemy związane z medycyną podróżowania, geografią 
podróżowania, ratownictwem górskim oraz wodnym. OSOTT to impreza medialna odbywająca się cyklicznie 
w listopadzie. Organizatorami są Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Miasta Rzeszowa oraz portal podróżniczy 
travelbit.pl. OSOTT przez wiele lat był głównym źródłem informacji dla polskich biur podróży. Uczestnicy 
spotkań bowiem przecierali szlaki, odkrywając dla polskiej turystyki kolejne regiony świata. Impreza tego 
formatu o zasięgu międzynarodowym jest świetną okazją do promocji naszego miasta zarówno 
w Polsce, jaki za granicą.
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UCZELNIA OTWARTA
NA INNOWACJE B+R





Podkarpackie Centrum Innowacji
pełni funkcję regionalnego biura transferu technologii, 
którego działania oparto na trzech platformach: waloryzacja 
projektów B+R, strukturyzowane badania zlecone oraz 
ProtoLab.
Do kluczowych działań pierwszej z nich należy wybór 
oraz inkubacja obiecujących projektów badawczych we 
wczesnych etapach rozwoju w celu ich komercjalizacji. 
Strukturyzowane badania zlecone koncentrują się na łączeniu 
podaży i popytu na prace badawcze. Zespół PCI prowadzi 
stały monitoring zainteresowań badawczych przedsiębiorstw 
oraz zapewnia dostępność aparatury do świadczenia usług, 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie dostępu 
do usług badawczych realizowanych w ramach akredytowa
nych laboratoriów.
Założeniem platformy ProtoLab jest natomiast stworzenie 
studentom i badaczom możliwości uczenia się i rozwoju 
z dostępem do podstawowych urządzeń i narzędzi, gdzie 
możliwa będzie organizacja spotkań czy budowa prototypów.

Współpraca z Podkarpackim Klastrem Energii 
Odnawialnej
Wiodącym projektem PKEO, którego inicjatorami 
i animatorami są głównie pracownicy wywodzący się 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest rozwój koncepcji 
rozwiązań Inteligentnego Ekoosiedla 2020. Celem projektu 
jest poprawa jakości życia mieszkańców Podkarpacia oraz 
wspieranie zrównoważonego przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną. Międzywydziałowe Koło Naukowe „Ekoinno- 
wacje” UR prowadzi w ramach tego projektu interdyscypli
narne badania naukowe. W końcowej fazie projektu zespół 
ekspertów podejmie decyzję o optymalnym kształcie 
Inteligentnego Ekoosiedla 2020, której następstwem będzie 
stworzenie projektu wdrożeniowego www.IE02020.pl.

UCZELNIA OTWARTA NA INNOWACJE B+R
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Spółka celowa Invent UR
Na Uniwersytecie Rzeszowskim została powołana spółka celowa InventUR. Jej głównym zadaniem będzie tworzenie 
portfolio spółek typu spin-off (start-up), działających w sektorze MSP i umożliwiających naszym badaczom składanie aplikacji 
w konkursach PCI, NCBIR, PARP oraz komercjalizację swoich pomysłów naukowych. Założona spółka celowa UR 
w początkowym okresie swojej działalności zamierza skupić się na powołaniu ok. dwóch-trzech spółek flagowych w obszarze 
biomedycyny i ICT (Kolegium Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych) obejmujących kompleksowo powyższy 
zakres działalności.

Nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska
Centrum Innowacyjnych Technologii
Centrum Innowacji ¡Transferu WiedzyTechniczno-Przyrodniczej
Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym
Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię
Centrum Symulacji Medycznej
Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego 
Laboratorium Biotechnologii Roślin Aeropolis
Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
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Erasmus+....................................................................................
Uniwersytet Rzeszowski prowadzi sformalizowaną współpracę bilateralną 
z ok. 180 zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz z 330 uczelniami 
w ramach programu Erasmus+, m.in. z krajami UE, Stanami Zjednoczonymi, 
Chinami czy Ukrainą. W ramach tej kooperacji realizowane są wymiany 
studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, a także wspólna 
organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, publikowanie 
artykułów i wykładów.

Erasmus+ w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 
2016/2017:

przyjazdy pracowników z uczelni partnerskich do UR - 11. miejsce na 
199 polskich uczelni
wyjazdy pracowników UR - 21. miejsce na 235 polskich uczelni 
przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR - 33. miejsce na 205 
polskich uczelni
wyjazdy studentów UR - 46. miejsce na 215 polskich uczelni

..................................... ZAGRANICZNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA ...................................







Świadczenia dla studentów
Studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

stypendium socjalne/ stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
stypendium dla osób niepełnosprawnych
stypendium Rektora
zapomogi
stypendium Ministra

Rocznie z takiej pomocy korzysta ok. 6 tys. studentów.

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
Na Uniwersytecie działa Biuro Osób Niepełnosprawnych, które zapewnia opiekę osobom 
z niepełnosprawnością, a wszczególności:

prowadzi specjalistyczne konsultacje: logopedyczne, psychologiczne i prawne
zapewnia pomoc tłumacza migowego oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością 
umożliwia dostęp do rehabilitacji ruchowej, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne 
organizuje obozy szkoleniowo-integracyjne, m.in.:
- wodne - np. nad Zalewem Solińskim, nad morzem
- konne - np. okolice Gładyszowa, Wierzawice
- rowerowe, językowe - np. nad morzem
prowadzi kursy dokształcające i szkolenia
organizuje szkolenia dla studentów i pracowników UR chcących zostać wolontariusza
mi na rzecz osób z niepełnosprawnością
umożliwia korzystanie ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego 
organizuje bezpłatne przewozy na uczelnię studentów niepełnosprawnych
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Tworzenie perspektyw zawodowych
Biuro Karier jest prężnie działającą jednostką, która wspiera studentów i absolwentów 
w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz pomaga w znalezieniu zatrudnienia 
odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. Kadra tej jednostki zapewnia 
profesjonalną pomoc umożliwiającą absolwentom lepsze wejście na rynek pracy 
i otrzymanie zatrudnienia, a także dostarcza praktycznej wiedzy o tym, jak zarządzać 
własną karierą. Ponadto Biuro Karier oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo 
zawodowe.

Ścieżka kariery zawodowej
Biuro Karier zapewnienia pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu 
na rynek pracy; posiada serwis zawierający bazę ofert pracy stałej i czasowej, staży, 
praktyk śródrocznych i wakacyjnych w wielu firmach (np. Deloitte, Asseco, PKO Bank 
Polski, PGE Obrót S.A., SoftSystem), a także w instytucjach państwowych 
i samorządowych (Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Prokuratura 
Okręgowa w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie). Przygotowuje również spotkania 
- „Dzień z Pracodawcą”, umożliwiając firmom zaprezentowanie swojej polityki 
personalnej oraz przybliżenie studentom możliwości rozpoczęcia kariery w wybranych 
zawodach.



Miasteczko akademickie
Domy studenckie
Uniwersytet proponuje miejsca noclegowe w pięciu domach studenckich dla studentów i doktorantów, którym 
codzienny dojazd na uczelnię utrudniałby studiowanie.
Studenci w kilku kampusach, w różnych częściach miasta, mogą kwaterować się w pokojach 2- lub 3-osobowych, 
a także pokojach małżeńskich. Mieszkający mają zapewniony dostęp do Internetu oraz telewizji kablowej. 
Mieszkańcy mogą korzystać z sali cichej nauki, sali bilardowej, siłowni oraz sali do tenisa stołowego. Domy 
studenckie dysponują również pokojami hotelowymi.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Zainteresowane osoby już na studiach mogą rozpocząć swoją pierwszą przygodę z biznesem. AIP przy UR 
wspomaga rozwój własnej działalności gospodarczej poprzez fachowe wsparcie, a 60 firm współdziałających 
w projekcie to dowód na to, że zamiłowanie może przerodzić się w realny sukces.
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Strefa studenckiej aktywności

: KREATYWNIE

Samorząd Studentów
To największa organizacja studencka działająca na U R. Skupia ponad 100 studentów ze wszystkich 
wydziałów, którzy mogą na co dzień rozwijać swoje predyspozycje organizacyjne, twórcze oraz 
umiejętności interpersonalne. Samorząd zajmuje się organizacją projektów naukowo-kulturalnych 
oraz rozrywkowo-sportowych. Jest też głównym organizatorem Podkarpackiego Festiwalu 
KultU Ralia. Stanowi ważny głos we wszystkich decyzjach dotyczących kształcenia podejmowanych 
na uczelni.

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Działająca przy Instytucie Nauk Prawnych pomaga osobom niezamożnym w rozwiązywaniu 
problemów prawnych. Studenci przygotowują m.in. opinie prawne, wzory pozwów i innych pism 
procesowych. Poradnia prowadzi projekt „Street Law - prawo na co dzień”, polegający na nauce 
działania prawa w praktyce w sposób interaktywny, który skierowany jest do uczniów szkół 
średnich.

Koła naukowe
To miejsce spotkań ludzi mających podobne zainteresowania. Studenci rozwijają tu swoje pasje 
naukowe, pogłębiają i testują w praktyce wiedzę uzyskaną w czasie zajęć, dyskutują, dzielą się 
doświadczeniami, tworzą ciekawe projekty naukowe, np.: KN Liderzy Biznesu, KN Podróżników, 
KN Ferment, KN Mechatron.

: Spinacz - Uniwersyteckie Centrum Coworkingowe
Miejsce przeznaczone dla studentów, działające przy Instytucie Ekonomii i Finansów. Chętni znajdą 
tutaj miejsce do pracy, doradztwo mentorskie z zakresu budowania i rozwijania start-upów oraz 
pomoc kadry akademickiej w prowadzeniu badań naukowych. Dzięki współpracy z zewnętrznymi 
podmiotami studenci mogą liczyć na dodatkowe możliwości wsparcia w aspektach komercjalizacji, 
finansowania, rozwijania prowadzonych przez siebie działań.

• Tydzień Polonistów
Coroczne święto studentów filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jest to 
cykl imprez obejmujący m.in.: dyktando uniwersyteckie, konkurs recytatorski, konkurs debat 
oksfordzkich, spotkania z pisarzami, premiery teatru studenckiego S.T.O.S., pokazy filmów 
i wieczory poezji studenckiej, wykłady zaproszonych gości, konferencje naukowe, debaty 
dziennikarskie, warsztatydla studentowi innych chętnych.
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AKTYWNIE IZ PASJĄ

Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego UR
Studenci UR mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 
sportowych organizowanych przez Studium Wychowania 
Fizycznego i Rekreacji oraz Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego, m.in. w sekcjach: piłki siatkowej, piłki 
ręcznej, piłki nożnej, futsalu, koszykówki, wspinaczki, 
pływania, lekkoatletyki, rugby, a także rekreacyjnych, m.in. 
żeglarstwa, narciarstwa, snowboardu, kajakarstwa, kolarstwa 
górskiego, kulturystyki, unihokeja, szachów i brydża 
sportowego.

- • Galeria Instytutu Sztuk Pięknych UR 
im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego
Została powołana uchwałą Rady Wydziału Sztuki 21 stycznia 
2016 r., mieści się w budynku Instytutu Sztuk Pięknych. 
Jej celem jest organizacja wystaw, spotkań i wystąpień 
autorskich, projekcji, prezentacji i wszelkich działań 
związanych z promocją współczesnych sztuk plastycznych 
autorów polskich i zagranicznych, a przede wszystkim 
studentowi pracowników UR.

Chór Instytutu Muzyki
Uczestniczył w trasie koncertowej, która obejmowała cykl 
projekcji filmu Władca Pierścieni z muzyką na żywo. 
W przedsięwzięciu brała również udział znana wokalistka 
Justyna Steczkowska.

Zespół Pieśni ¡Tańca UR„ResoviaSaltans”
Skupia młodzież akademicką i absolwentów różnych 
kierunków studiów, którzy rozwijają tu swoje zdolności 
taneczne, wokalne i instrumentalno-muzyczne. Wielu z nich 
w czasie uczestnictwa w zajęciach zdobywa dodatkowe 
wykształcenie z dziedziny szeroko pojętej kultury tanecznej. 
Zespół „Resovia Saltans" reprezentuje Uniwersytet 
Rzeszowski, koncertując na wielu prestiżowych festiwalach, 
konkursach i przeglądach artystycznych w kraju i na świecie.



• Teatr Scena Propozycji UR
Autorski teatr plastyczny, który łączy grę aktorską, teatr plastyczny i niekonwencjonalny lalek teatralnych, oryginalną 
scenografię, nieszablonowe adaptacje literatury oraz własny język scenicznego wyrazu. Teatr ma w swoim dorobku cztery 
spektakle.

Koło Naukowe Teatr Studencki S.T.O.S.
Teatr Studencki S.T.O.S. działa przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Gromadzi studentów pragnących 
wypowiadać się poprzez medium teatru. Działają w nim studenci różnych kierunków oraz uczestnicy programu Erasmus +. 
W ramach działalności KN zainteresowani doskonalą umiejętność aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz 
przygotowują autorskie spektakle teatralne powstające na kanwie dzieł literackich.
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W CENTRUM WYDARZEŃ

Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów UR 
Relacjonuje bieżące wydarzenia z życia uczelni (postanowienia 
władz i senatu, komunikaty z konferencji i spotkań, informacje 
o awansach naukowych, sukcesach studentów), przybliża 
przestrzeń akademicką i pielęgnuje tradycję uniwersytecką. Jest 
przy tym pismem otwartym, współtworzonym przez pracow
ników - ludzi nauki, a także studentów, przez co daje szansę 
młodym talentom.

- • Magazyn Klubu Dziennikarzy Studenckich UR
NOWY AKAPIT
Magazyn internetowy tworzony przez członków Klubu 
Dziennikarzy Studenckich, działającego przy UR. Redagowany 
z pasją i zamiłowaniem, zgodnie z koncepcją: Piszemy o tym, 
co ważne, dla nas i dla Was. O tym, co widzimy, i jak na tę 
rzeczywistość reagujemy. Uzupełnieniem działalności dzienni- 
karsko-piśmienniczej jest organizacja konferencji i debat 
dziennikarskich.

Akademickie Radio U R Feniks.fm
Tu mogą realizować swoją pasję osoby chcące rozwijać 
umiejętności związane z warsztatem dziennikarskim. Program 
nadawany jest za pośrednictwem Internetu. Siłą radia są 
nieszablonowe audycje autorskie. Gościli w nim m.in. Paweł Kukiz, 
Jarosław Gowin, prof. Jan Miodek, Happysad, Pidżama Porno, 
Sokół czy Sławomir.

- • Telewizja Bez CenzU RyTV
Telewizja funkcjonująca w ramach Klubu Dziennikarzy 
Studenckich należy do nowych organizacji uczelnianych, ale już 
może pochwalić się bardzo interesującymi projektami. Na kanale 
Bez CenzURy TV można znaleźć m.in. wywiady z ciekawymi 
osobami oraz zobaczyć etiudy przygotowane przez młodych 
redaktorów.
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- - - • Podkarpacki Festiwal KultURalia
Jest największym wydarzeniem kulturalno-artystycznym organizowanym przez społeczność studencką UR. 

Wspierają go instytucje kulturalno-oświatowe, przedsiębiorstwa oraz władze miasta. Bardzo bogaty program 
KultURaliów obejmuje m.in. takie projektyjak: BiegUR, Student ma Talent, Gotuj z Dietetykiem, Noc Filmów, 

Barwny Korowód. Podsumowaniem KultURaliów są koncerty plenerowe organizowane na Stadionie 
Miejskim w Rzeszowie.

- • Klub Studencki Pod Palmą
To miejsce studenckich spotkań kulturalnych, koncertów, a także przedsięwzięć o charakterze 

charytatywnym. W Klubie organizowane są cykliczne imprezy z serii studenckich czwartków 
i palmowych dansingów. Klub Pod Palmą to miejsce przyjazne dla artystów - wspiera wszelkie 

inicjatywy i formy artystycznego wyrazu.
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- - • Mały Uniwersytet Rzeszowski
Mały Uniwersytet Rzeszowski, który działa na UR od 2013 r., oferuje dzieciom i młodzieży w wieku 7-15 lat 
zajęcia z zakresu nauki i sztuki. Odbywają się one systematycznie w wybraną sobotę w miesiącu. Wykłady 
i warsztaty, prowadzone przez pracowników każdego kolegium naukowego UR, przekonują najmłodszych 
studentów, że nauka nie musi być nudna, rozwijają dziecięcą ciekawość i zachęcają do poznawania świata.

• Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie
Oferuje młodzieży kształcenie dwujęzyczne w zakresie języka angielskiego na trzech profilach: medycznym, 
prawno-dziennikarskim, matematyczno-przyrodniczym z technologią informacyjną. Uczniowie mają szansę 
doskonalić swoje zdolności językowe pod opieką polskiego nauczyciela i native speakerów pochodzących 
z różnych państw (Kanady, USA, Wielkiej Brytanii). Szkoła zachęca młodzież do kreatywności, budując postawę 
otwartości na drugiego człowieka i zaangażowania w życie publiczne.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny
Celem Uniwersytetu Technicznego jest zwiększenie popularności nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży oraz 
zachęcenie młodych ludzi do wybierania technicznych kierunków na swojej ścieżce edukacyjnej. Zajęcia 
organizuje Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” we współpracy 
z Uniwersytetem Rzeszowskim.
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:■ ■• Szkoła Doktorska UR
Funkcjonuje w strukturze UR zgodnie z wymogami nowego prawa o SW, kształci w dyscyplinach: archeologia, ekonomia 
i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, 
nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, rolnictwo i ogrodni
ctwo, technologia żywności i żywienia oraz dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. 
Szkoła umożliwia: uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub 
dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 
artystycznej, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub pracy artystycznej stanowiących podstawę do nadania stopnia 
doktora oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.

—• Uniwersytet Trzeciego Wieku
Celem UTW przy UR jest dokształcanie i edukacja osób w wieku 55+, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, 
społecznej, psychicznej i fizycznej, upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz 
integracja osób starszych. W ramach uniwersytetu dla seniorów odbywają się cotygodniowe wykłady otwarte oraz 
seminaria o różnorodnej tematyce, np. literatura, ekonomia, prawo, zdrowie, sztuka.
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• Biblioteka UR
To największa biblioteka w regionie południowo-wschodniej
Polski, w której znajduje się ponad 790 tys. woluminów 
książek i blisko 115 tys. woluminów czasopism, 
szeroki wybór źródeł elektronicznych: 22 tys. 
czasopism elektronicznych i ponad 220 tys. 
e-booków. Wyposażona jest w nowoczesny 
transportu książki TELE-LIFT, własną bibliotekę cyfrową 
i repozytorium uczelniane. BUR współpracuje z wieloma 
bibliotekami w Polsce i za granicą.
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