Uchwała nr 304
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 27 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy
wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat
uchwala co następuje:
§1
W uchwale nr 247 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
w roku akademickim 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) podstawa prawna otrzymuje następujące brzmienie:
„Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1669), Senat uchwala co następuje:”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
1. Rekrutacja w Uniwersytecie przeprowadzana jest w formie:
1) postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez wydziałowe komisje
rekrutacyjne zwane dalej WKR;
2) złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów;
3) potwierdzania efektów uczenia się.
2. O przyjęciu formy rekrutacji, o której mowa w ust. 1 decyduje rada wydziału.
3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej
przez przewodniczącego WKR.
5. Od decyzji WKR przysługuje odwołanie do rektora.
6. Nadzór nad rekrutacją sprawuje Prorektor ds. kształcenia i studentów.”;

3) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. WKR powoływane są przez dziekanów wydziałów lub rektora dla Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, zwanego dalej Kolegium ISM,
z zastrzeżeniem ust. 3.”,
b) w ust. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wysyłanie pocztą decyzji o odmowie przyjęcia na studia;”,
c) po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) rozpatrywanie wniosków/podań w sprawie przywrócenia terminu wpisu na listę
studentów, w przypadku kandydatów, którzy z przyczyn losowych/osobistych nie
zdążyli dokonać wpisu w wyznaczonym terminie.”,
d) uchyla się ust. 7;
4) w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) posiada dokument, stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia,
o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub
jednolite studia magisterskie;
4) posiada dyplom ukończenia studiów — w przypadku kandydata na studia
drugiego stopnia;”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
„Rektor ustala zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za
przeprowadzenie rekrutacji, której wysokość określona jest w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.”;
6) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji
wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę
średnią za granicą uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju,
w którym zdany jest egzamin maturalny.”;
7) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi
inaczej.”;
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8) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi
inaczej.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot wymagany na dany kierunek
lub specjalność studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym)
pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata, jeśli załącznik nr 2
nie stanowi inaczej.”;
9) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub
jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został
podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym
mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach
określonych w systemie IRK.”;
10) w § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite
magisterskie podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej
przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie
na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po
dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia
studiów.”;
11) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18
1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej
przez przewodniczącego WKR.
3. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do rektora.”;
12) w § 20 w ust. 3 uchyla się pkt 5;
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13) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów dla cudzoziemców określone zostały
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”;
14) w § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów
trwa:
1) na studia stacjonarne: od 3 czerwca do 30 września 2019 r. (w uzasadnionych
przypadkach rekrutacja na studia drugiego stopnia może być wydłużona do
31 października 2019 r.);
2) na studia niestacjonarne: od 3 czerwca do 31 października 2019 r.
2. Rekrutacja na semestr letni, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów
rozpoczyna się od 3 czerwca 2019 i kończy się 31 marca 2020 roku.”;
15) użyty skrót „UKR” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku
wyrazem „rektor”;
16) użyte wyrazy „w Załącznikach nr 1–14” oraz „Załączniki nr 1–14” zastępuje się odpowiednio
wyrazami „w załączniku nr 2” lub „załącznik nr 2”;
17) uchyla się załączniki od 1–14 i wprowadza się załącznik nr 2 w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
18) dodaje się załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Tekst jednolity uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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