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1. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA 

Osoby przyjęte na studia mają obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację 

studencką do dnia 15 września 2022 r. w wysokości 22 zł na numer subkonta, który należy 

pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO. 

W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się 

wydłużyć. 

 

Opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują: 

• absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację 

studencką; 

• studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający 

legitymację studencką; 

• osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów na 

Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką. 

Osoby, które zagubiły elektroniczną legitymację studencką wnoszą opłatę na indywidualny 

numer subkonta za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 33,00 zł. 

LEGITYMACJE STUDENCKIE będą wydawane w czasie spotkań organizacyjnych  

z opiekunem roku – informacja o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego zostanie podana 

w późniejszym terminie, na stronie internetowej Dziekanatu Kolegium Nauk 

Humanistycznych: 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/aktualnosci 

 

 

 

 

 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/aktualnosci


2. HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 

Harmonogramy zajęć będą zamieszczone na stronie internetowej: 

 

Kierunek studiów Strona internetowa 

Archeologia 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/archeologia/rozklady-zajec  

Dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna/rozklady-zajec  

Edukacja artystyczna w 

zakresie sztuki muzycznej 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej/harmonogramy-zajec-

plany-zajec  

Filologia angielska 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/filologia-angielska/rozklady-zajec  

Filologia germańska 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/filologia-germanska/rozklady-zajec  

Filologia polska 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/filologia-polska/rozklady-zajec  

Filologia rosyjska 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/filologia-rosyjska/rozklady-zajec  

Filozofia 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/filozofia/rozklady-zajec  

Grafika 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/grafika/rozklady-zajec  

Historia 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/historia/rozklady-zajec  

Instrumentalistyka 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/instrumentalistyka/harmonogramy-zajec-plany-zajec  

Jazz i muzyka rozrywkowa 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/jazz-i-muzyka-rozrywkowa/harmonogramy-zajec-plany-zajec  

Komunikacja 

międzykulturowa 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/komunikacja-miedzykulturowa/rozklady-zajec  

Kulturoznawstwo 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/kulturoznawstwo/rozklady-zajec  

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/archeologia/rozklady-zajec
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https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej/harmonogramy-zajec-plany-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej/harmonogramy-zajec-plany-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej/harmonogramy-zajec-plany-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-angielska/rozklady-zajec
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https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-polska/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-polska/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-rosyjska/rozklady-zajec
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https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/instrumentalistyka/harmonogramy-zajec-plany-zajec
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3. ŚLUBOWANIE STUDENCKIE I OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ  

Z WARUNKAMI POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM NA 

STUDIACH 

 

Ślubowania studenckie oraz oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat 

za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiach magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim będą Państwu przedstawione  

i przekazane do podpisania w czasie spotkania organizacyjnego z opiekunem roku. 

Informacja o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego z opiekunem roku będzie podana 

do wiadomości w terminie późniejszym na stronie internetowej Dziekanatu Kolegium Nauk 

Humanistycznych: 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/aktualnosci 

 

W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach ślubowanie może być podpisane w terminie 

późniejszym, jednakże informujemy, że do dnia jego podpisania osoby przyjęte na studia nie 

mogą korzystać z uprawnień wynikających ze statusu studenta, m. in. nie mogą uczestniczyć  

w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych (nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia  

w obowiązkowych zajęciach w okresie przekraczającym 14 dni kalendarzowych, zgodnie  

z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim jest przesłanką do skreślenia z listy 

studentów). 

 

Osoby, które nie podpiszą Ślubowania studenckiego oraz oświadczenia o zapoznaniu się  

z warunkami pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, w ramach 

Lingwistyka stosowana 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/lingwistyka-stosowana/rozklady-zajec  

Logopedia z nauczaniem 

języka polskiego jako 

obcego 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/logopedia-z-nauczaniem-jezyka-polskiego-jako-obceg/rozklady-zajec  

Muzeologia 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/muzeologia/rozklady-zajec  

Sztuki wizualne 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/sztuki-wizualne/rozklady-zajec  

Turystyka historyczna i 

kulturowa 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-

studiow/turystyka-historyczna-i-kulturowa/rozklady-zajec  

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/aktualnosci
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/lingwistyka-stosowana/rozklady-zajec
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https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/logopedia-z-nauczaniem-jezyka-polskiego-jako-obceg/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/logopedia-z-nauczaniem-jezyka-polskiego-jako-obceg/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/muzeologia/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/muzeologia/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/sztuki-wizualne/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/sztuki-wizualne/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/turystyka-historyczna-i-kulturowa/rozklady-zajec
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/turystyka-historyczna-i-kulturowa/rozklady-zajec


spotkań organizacyjnych, proszone będą o zgłoszenie się w terminie do 14.10.2022 r. do 

Dziekanatu Kolegium Nauk Humanistycznych (al. mjr. W. Kopisto 2b). 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów. 

 

4. ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE 

Zaświadczenia studenckie będzie można pobierać w Sekcji Toku Studiów Dziekanatu 

Kolegium Nauk Humanistycznych od 03.10.2022 r. 

 

5. POMOC MATERIALNA (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów) 

Informacje dostępne na stronie:  

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia  

 

6. DOMY STUDENCKIE 

Informacje dostępne na stronie: 

https://www.ur.edu.pl/student/domy-studentaa  

 

7. Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych - kontakt 

al. mjr. W. Kopisto 2b, bud. A3 

Godziny otwarcia Dziekanatu: 

• poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 1000 do 1400 

• w środy – nieczynne 

Szczegółowe dane kontaktowe z pracownikami Dziekanatu Kolegium Nauk 

Humanistycznych dla studentów poszczególnych kierunków studiów są podane w zakładce 

Sprawy związane ze studiami – dane kontaktowe Dziekanatu KNH na stronie: 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/dziekanat  

 

 

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia
https://www.ur.edu.pl/student/domy-studentaa
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/dziekanat

