Zarządzenie nr 54
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia doktoranckie
w Uniwersytecie Śląskim.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz uchwały nr 100 Senatu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok
akademicki 2013/2014, zarządzam co następuje:
§1
1. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne
w Uniwersytecie Śląskim odbywa się w formie elektronicznej w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
2. Rejestracja internetowa jest czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym
z terminów ustalonych przez jednostki rekrutujące, w trybie umożliwiającym
rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem, rejestracja
internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
3. Rejestracja kandydata w systemie IRK jest niezbędnym warunkiem jego udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Dla kandydatów nieposiadających dostępu do Internetu udostępnione zostaną
stanowiska komputerowe umożliwiające dokonanie rejestracji w budynkach,
w których siedzibę mają sekretariaty jednostek prowadzących studia doktoranckie.
Stanowiska komputerowe udostępnione zostaną również w budynku Rektoratu
w Katowicach przy ul. Bankowej 12.
§2
1. W celu przeprowadzenia rejestracji w systemie IRK, kandydat:
1) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL,
a jeśli kandydat nie posiada numeru PESEL – 11 - cyfrowy numer
wygenerowany przez system IRK);
2) wypełnia i zatwierdza formularz – ankietę danych osobowych, w tym podaje
informacje o ukończonej szkole wyższej i dokumencie uprawniającym do
podjęcia studiów doktoranckich;
3) dokonuje wyboru dziedziny/dyscypliny naukowej studiów doktoranckich.
2. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata
wszystkich niezbędnych danych i wyborze dziedziny/dyscypliny naukowej studiów
doktoranckich.
3. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego
konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła
osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
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4. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy
internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
5. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do wpisania i potwierdzenia przez
kandydata
danych
osobowych;
wyboru
oraz
ewentualnych
zmian
dziedziny/dyscypliny naukowej i formy studiów doktoranckich, a także do
przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów
postępowania rekrutacyjnego, w tym:
1) wyników tych etapów;
2) terminu i miejsca składania dokumentów;
3) wszelkich innych wiadomości niezbędnych do komunikacji kandydata
z komisją rekrutacyjną.
6. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone
i wiążące go.
7. W systemie IRK prowadzona jest rejestracja zmian dokonywanych na osobistym
koncie kandydata, wraz z rejestracją daty każdej operacji.
8. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata
z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie.
9. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu IRK,
na skutek awarii sieci lub serwerów, zależnych bądź niezależnych od Uniwersytetu.
§4
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa dokumenty określone
w uchwale Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
§5
Nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem internetowej rejestracji kandydatów
na studia doktoranckie czuwa Zespół Internetowej Rejestracji, powołany zarządzeniem nr 7
z dnia 14 lutego 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim z późn. zm.
§6
1. Dziekani wydziałów zobowiązani są do przekazania na piśmie do Działu Kształcenia
składów wydziałowych lub instytutowych komisji rekrutacyjnych powołanych do
przeprowadzenia rekrutacji.
2. Sekretarze wydziałowych lub instytutowych komisji rekrutacyjnych zobowiązani są
do założenia indywidualnych kont e-mail na serwerze Uniwersytetu Śląskiego.
§7
1. Zespół IRK zapewni organizację szkoleń dla członków i sekretarzy wydziałowych lub
instytutowych komisji rekrutacyjnych w zakresie obsługi systemu IRK.
2. Rekrutacja kandydatów odbywa się w terminach ustalonych przez jednostki
rekrutujące.
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3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, wydziałowa lub instytutowa komisja
rekrutacyjna może ustalić dodatkowe terminy rekrutacji, o czym informuje Rektora.
§8
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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