
 
 

Uchwała nr 526/12/2019 
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019w sprawie warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 

2020/2021 
 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PSWiN” oraz § 136 ust. 1 Statutu UR, 
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W załączniku nr 1 do Uchwały 462/06/2019 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 
2020/2021, wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) W warunkach rekrutacji na kierunek lekarski, 6-letnie, jednolite studia magisterskie, 

forma – stacjonarne i niestacjonarne: 

 

a) W „uwagach” zmienia się treść pkt. 4, nadając mu brzmienie: 

„Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim przystępują do 

rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim mającej na celu sprawdzenie 

znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i elementarnego słownictwa medycznego 

oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny. Rozmowa kwalifikacyjna 

przeprowadzana jest w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego.” 

W przypadku ilości kandydatów uniemożliwiającej przeprowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa, o którym 

mowa powyżej może odbyć się w formie pisemnego testu. W uzasadnionych 

przypadkach dotyczących cudzoziemców możliwe jest przeprowadzenie 

rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 

Decyzję w sprawie dopuszczenia do internetowej rozmowy kwalifikacyjnej 

podejmuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.  

 

2) W warunkach rekrutacji na kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie 

publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne,  studia I stopnia, forma 

stacjonarne i niestacjonarne oraz kierunek fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, 

forma – stacjonarne i niestacjonarne: 

a) W tabeli, pkt nr 1 otrzymuje  brzmienie: 



 

„Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym”. 

 

b) w rubryce „przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym” oraz „przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym”: 

dodaje się słowa w brzmieniu: 

    „na poziomie podstawowym lub” 

 

3) W warunkach rekrutacji na kierunki położnictwo,  studia I stopnia, forma stacjonarne  

i niestacjonarne: 

a)  W „uwagach” pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „W ramach kierunku położnictwo studia I stopnia, prowadzone jest położnictwo 

pomostowe (studia I stopnia niestacjonarne, licencjackie pomostowe – ścieżka B). 

Możliwość rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacji. Kandydat który ukończył 

Medyczne Studium Zawodowe lub szkołę policealną lub szkołę pomaturalną 

kształcącą w zawodzie położnej zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dyplomu 

oraz oryginał dokumentu (do wglądu) do właściwej komisji rekrutacyjnej UR”. 

a) W „uwagach” dotychczasowe pkt. 1 i 2, stają się pkt. 2 i 3. 

 

4) W warunkach rekrutacji na kierunki fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, 

dietetyka, zdrowie publiczne,  studia II stopnia, forma stacjonarne i niestacjonarne: 

a) usuwa  się słowa w brzmieniu: 

„Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął kwalifikowaną większość  

(co najmniej 75%) efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na 

kierunku odpowiadającym wyborowi kandydata”. 

 

5) W warunkach rekrutacji na kierunek fizjoterapia, studia II stopnia, forma stacjonarne  

i niestacjonarne: 

c) dodaje się słowa w brzmieniu: 

„O przyjęcie na kierunek – fizjoterapia – studia II stopnia mogą ubiegać się 

absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizjoterapia”. 

 

6) W warunkach rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia, forma 

stacjonarne i niestacjonarne: 

a) usuwa  się słowa w brzmieniu: 

„i niestacjonarne” 

 

7) W warunkach rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo, studia II stopnia, forma 

stacjonarne i niestacjonarne: 

a) dodaje się słowa w brzmieniu: 

„O przyjęcie na kierunek – pielęgniarstwo – studia II stopnia mogą ubiegać się 

absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo”. 

 



 

8) W warunkach rekrutacji na kierunek położnictwo, studia II stopnia, forma stacjonarne 

i niestacjonarne: 

a) dodaje się słowa w brzmieniu: 

„O przyjęcie na kierunek – położnictwo – studia II stopnia mogą ubiegać się 

absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku położnictwo”. 

 

9) W warunkach rekrutacji na kierunek dietetyka, studia II stopnia, forma stacjonarne  

i niestacjonarne: 

a) dodaje się słowa w brzmieniu: 

„O przyjęcie na kierunek – dietetyka – studia II stopnia mogą ubiegać się 

absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku dietetyka”. 

 

10) W warunkach rekrutacji na kierunki archeologia i muzeologia,  studia I i II stopnia, 

forma stacjonarne i niestacjonarne: 

b) usuwa  się słowa w brzmieniu: 

„i niestacjonarne” 

 

11) W warunkach rekrutacji na kierunek politologia, studia II stopnia, forma stacjonarne: 

a) dodaje się słowa w brzmieniu: 

„i niestacjonarne”  

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały Senatu UR nr 462/06/2019 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 2020/2021, pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały jednolity tekst Uchwały nr 462/06/2019  

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r., 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 

Rektor 
 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 


