Uniwersytet Rzeszowski
REKRUTACJA 2019/2020

Dane kontaktowe

Wydziałowy Zespół Rekrutacyjny
ul. Ćwiklińskiej 2 , 35-601 Rzeszów
sala 11 (parter)
tel. 17 872 16 13
tel. kom. 724 080 400
e-mail: rekrutacjawe@ur.edu.pl
rejestracja: https://irk.ur.edu.pl/WR/

Terminy
I tura
Termin

Godziny dyżurów

REJESTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM
maj - czerwiec
13.05. - 09.07.2019 r.

10:00 - 12:00
lipiec

9.00 - 14.00
WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
12.07. - 15.07. 2019 r.
9.00 - 14.00
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PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
od osób zakwalifikowanych do przyjęcia
15.07. - 29.07. 2019 r.
(aktualizacja listy co dwa dni robocze;
ostateczna lista osób przyjętych - 29.07)

9.00 - 14.00

II tura
Uwaga - II tura rekrutacji na studia I i II stopnia stacjonarne
i niestacjonarne na poszczególne kierunki odbywa się
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

Termin

Godziny dyżurów

REJESTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM
sierpień
19.08. - 16.09.2019 r.

dyżur telefoniczny
724 080 400
wrzesień

9.00 - 14.00
WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
20.09. - 23.09. 2019 r.
9.00 - 14.00
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
od osób zakwalifikowanych do przyjęcia
9.00 - 14.00
23.09.- 27.09. 2019 r.
(aktualizacja listy co dwa dni robocze;
ostateczna lista osób przyjętych - 27.09.)

Zasady rekrutacji
Ekonomia studia I stopnia stacjonarne
Strona 2/4

Uniwersytet Rzeszowski
Ekonomia studia I stopnia niestacjonarne
Ekonomia studia II stopnia stacjonarne
Ekonomia studia II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość studia I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość studia I stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość studia II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość studia II stopnia niestacjonarne

Wymagane dokumenty
Studia I stopnia:
Ankieta osobowa, wygenerowana w systemie rekrutacyjnym;
Poświadczona przez Uniwersytet Rzeszowski kopia świadectwa
dojrzałości wydana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych.
Studia II stopnia:
Ankieta osobowa, wygenerowana w systemie rekrutacyjnym;
Poświadczona przez Uniwersytet Rzeszowski kopia świadectwa
dojrzałości wydana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
Poświadczona przez Uniwersytet Rzeszowski kopia dyplomu ukończenia
studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu;
2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych;

Zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów zawierające średnią
ocen i ocenę za pracę dyplomową (jeżeli średnia znajduje się w
składanym suplemencie to zaświadczenie nie jest wymagane ).
UWAGA:
W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście złożyć
dokumentów, w jego imieniu występuje pełnomocnik. Osoba
upoważniona zobowiązana jest dostarczyć kopię pełnomocnictwa
poświadczonego notarialnie oraz jego oryginał do wglądu komisji
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rekrutacyjnej (Pobierz).
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