
A.

Lp. Działanie

Termin naboru 
I-wszego 

(rekrutacja 
podstawowa)

Termin naboru II-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Termin naboru III-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.
Termin naboru I-wszego
(rekrutacja podstawowa) 

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru II-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru III-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Internetowa rejestracja - 
zapisywanie na kierunki 
(wprowadzanie wyników 
egzaminów maturalnych)
oraz 
wnoszenie opłat rekrutacyjnych 
(przez wszystkich kandydatów).

od połowy maja 2016
do 10 lipca (Nd) 
do godz. 23:59;

od 1 sierpnia (Pn)
do 13 wrze śnia (Wt)

do godz. 23:59;

od 20 wrze śnia (Wt)
do 25 wrze śnia (Nd) do 

godz. 23:59;

od połowy maja 2016
do terminu ustalonego przez  

Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 
10 lipca (Nd)

od 1 sierpnia (Pn)
do terminu ustalonego przez  

Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 
13 września (Wt)

od 20 wrze śnia (Wt)
do terminu ustalonego przez  

Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 
25 września (Nd)

2.

Wprowadzanie skanu dokumentu 
o posiadanych osiągnięciach w 
olimpiadach stopnia centralnego i 
konkursach oraz akceptacja tego 
dokumentu przez Dział 
Kształcenia, a także dostarczenie 
przez kandydatów oryginału 
dokumentu do Działu 
Kształcenia.

do 8 lipca (Pt) 
do godz. 15:00

do 13 wrze śnia (Wt)
do godz. 15:00

do 23 wrze śnia (Pt) 
do godz. 15:00

w terminie ustalonym przez  Wydział, 
jednak że nie dłu żej ni ż

do 8 lipca (Pt) 
do godz. 15:00

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

13 września (Wt)
do godz. 15:00

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

23 września (Pt) 
do godz. 15:00

3.

Wprowadzanie skanu 
świadectwa dojrzałości przez 
Maturzystów z roku 2005 i 
wcześniej i Maturzystów z lat: 
2006 - 2016, którzy nie wyrazili 
zgody na udostępnienie 
uczelniom wyników matury oraz 
Maturzystów z maturą 
zagraniczną, maturą IB i EB.

do 10 lipca (Nd) do 13 wrze śnia (Wt) do 25 wrze śnia (Nd)
w terminie ustalonym przez  Wydział, 

jednak że nie dłu żej ni ż do 10 lipca 
(Nd) 

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

13 września (Wt)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

25 września (Nd)

4.

Import danych z KReM
(z wyjątkiem osób, które nie 
wyraziły zgody na udostępnienie 
uczelniom wyników matury).

od 7 lipca (Cz) na bie żąco na bie żąco od 7 lipca (Cz) na bie żąco na bie żąco

5.

Ostatni dzień księgowania 
wniesionych przez kandydatów 
opłat rekrutacyjnych na kontach 
kandydatów w systemie IRK.

13 lipca ( Śr)
do godz. 23:59

16 września (Pt) 
do godz. 23:59

27 września (Wt) 
do godz. 23:59

w terminie ustalonym przez  Wydział, 
jednak że nie dłu żej ni ż do 13 lipca 

(Śr)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

16 września (Pt)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

27 września (Wt)

Terminy naborów (rekrutacja podstawowa i dwie rekru tacje uzupełniaj ące).

TERMINARZ REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW W UNIWERSYTECIE  ŚLĄSKIM NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Studia stacjonarne - pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
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Lp. Działanie

Termin naboru 
I-wszego 

(rekrutacja 
podstawowa)

Termin naboru II-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Termin naboru III-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.
Termin naboru I-wszego
(rekrutacja podstawowa) 

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru II-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru III-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

6.

Udostępnienie Wydziałowym 
Komisjom Rekrutacyjnym (WKR), 
przez zespół IRK ostatecznych 
wyników rekrutacji wymaganych 
do przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego.

14 lipca (Cz)
godz. 10:00

19 września (Pn) 28 wrze śnia (Śr)
w terminie ustalonym przez  Wydział, 

jednak że nie dłu żej ni ż do 14 lipca 
(Cz)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

19 września (Pn)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

28 września (Śr)

7. Egzaminy wstępne xxxxxx xxxxx xxxxx
w terminie ustalonym przez  Wydział, 

jednak że nie dłu żej ni ż do 14 lipca 
(Cz)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

19 września (Pn)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

28 września (Śr)

8.

Ogłoszenie przez WKR wyników;
Opublikowanie listy osób 
zakwalifikowanych do przyjęcia, 
niezakwalifikowanych, a także 
listy rankingowej;
Przygotowywanie decyzji o 
przyjęciu.

od 14 lipca (Cz) od 19 wrze śnia  (Pn) od 28 wrze śnia (Śr)
w terminie ustalonym przez  Wydział, 

jednak że nie dłu żej ni ż do 14 lipca 
(Cz)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

19 września (Pn)

w terminie ustalonym przez  
Wydział, jednak że nie dłu żej ni ż do 

28 września (Śr)

9.

Zapisy kandydatów na studia;
przyjmowanie dokumentów;
osobiste odbieranie przez 
kandydatów decyzji o przyjęciu 
na studia.

od 15 lipca (Pt)
w terminach i 

godzinach 
uzgodnionych z 

właściwym 
Dziekanatem

jednak że nie dłu żej ni ż 
w terminie do 5 dni od 

informacji o 
zakwalifikowaniu  do 

przyj ęcia

od 20 wrze śnia (Wt) 
w terminach i 

godzinach 
uzgodnionych z 

właściwym 
Dziekanatem jednak że 

nie dłu żej ni ż w 
terminie do 5 dni od 

informacji o 
zakwalifikowaniu do 

przyj ęcia

od 29 wrze śnia (Cz) 
w terminach i 

godzinach 
uzgodnionych z 

właściwym 
Dziekanatem jednak że 

nie dłu żej ni ż w 
terminie do 5 dni od 

informacji o 
zakwalifikowaniu do 

przyj ęcia

od 15 lipca (Pt)
w terminach i godzinach 

uzgodnionych z wła ściwym 
Dziekanatem

jednak że nie dłu żej ni ż w terminie do 
5 dni od informacji o 

zakwalifikowaniu  do przyj ęcia

od 20 wrze śnia (Wt)  w terminach i 
godzinach uzgodnionych z 

właściwym Dziekanatem jednak że 
nie dłu żej ni ż w terminie do 5 dni 
od informacji o zakwalifikowaniu 

do przyj ęcia

od 29 wrze śnia (Cz)  w terminach i 
godzinach uzgodnionych z 

właściwym Dziekanatem jednak że 
nie dłu żej ni ż w terminie do 5 dni od 

informacji o zakwalifikowaniu do 
przyj ęcia

10.

Podejmowanie przez WKR 
decyzji i informowanie Zespołu 
IRK o przyjmowaniu kolejnych 
osób z listy rankingowej oraz 
ustalenie dodatkowych terminów 
dokonywania wpisów na studia.

W terminach okre ślonych przez WKR we współpracy z wła ściwym Dziekanatem
jednak że nie dłu żej ni ż w terminie do 5 dni od informacji o zakwalifikowan iu  do przyj ęcia
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Lp. Działanie

Termin naboru 
I-wszego 

(rekrutacja 
podstawowa)

Termin naboru II-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Termin naboru III-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.
Termin naboru I-wszego
(rekrutacja podstawowa) 

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru II-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru III-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

11.

Dokonywanie przez WKR w 
systemie IRK zmiany statusu 
kandydata - z zakwalifikowany na 
przyjęty  - w przypadku kandydata 
który został zakwalifikowany do 
przyjęcia i złożył dokumenty w 
wymaganym terminie; 
zmiany statusu kandydata - z 
zakwalifikowany na nieprzyjęty - 
w przypadku rezygnacji przez 
kandydata ze studiów.

12.

Przekazanie przez WKR 
protokołów z postępowania 
kwalifikacyjnego, celem 
stwierdzenia przez UKR 
prawidłowości przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego, 
przekazanie listy rankingowej, 
listy osób ostatecznie przyjętych i 
nieprzyjętych, zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym w systemie IRK.

13.
Przygotowanie przez WKR 
decyzji o nieprzyjęciu - do 
wysłania.

14. Wysyłka decyzji przez Kancelarię.

B.

C.

Po wypełnieniu ustalonego limitu miejsc przez osoby  przyj ęte i zapisane na studia

Po ostatecznym zako ńczeniu post ępowania kwalifikacyjnego

Na bieżąco - aż do całkowitego zamkni ęcia listy osób przyj ętych 

Studia stacjonarne - drugiego stopnia

Studia niestacjonarne - pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

Rekrutacja - odbywa się na podstawie odrębnych  terminarzy ustalonych przez jednostki rekrutujące, zgodnie z przyjętymi działaniami.
(Wprowadzenie oceny z dyplomu i/lub średniej ze studiów oraz skanu dokumentów wymaganych w kryteriach kwalifikacyjnych, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji na danym kierunku). 
Terminy naborów obejmują rekrutację podstawową i dwie rekrutacje uzupełniające.

Rekrutacja - odbywa się na podstawie odrębnych  terminarzy ustalonych przez jednostki rekrutujące, zgodnie z przyjętymi działaniami.
(Wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych i skanu świadectwa dojrzałości oraz skanu dokumentów wymaganych w kryteriach kwalifikacyjnych, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji 
na danym kierunku).  
Terminy naborów obejmują rekrutację podstawową i dwie rekrutacje uzupełniające.

wrzesie ń/październik
jednak że nie dłu żej ni ż w ci ągu 7 dni od daty ostatecznego  zamkni ęcia listy osób przyj ętych i zapisanych na studia
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Lp. Działanie

Termin naboru 
I-wszego 

(rekrutacja 
podstawowa)

Termin naboru II-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Termin naboru III-go
(rekrutacja 

uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.
Termin naboru I-wszego
(rekrutacja podstawowa) 

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru II-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

Terminy dla kierunków
 z egzaminem wst ępnym.

Termin naboru III-go
(rekrutacja uzupełniaj ąca)

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 25 uchwały nr 467 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 - 
Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów  rozpoczyna się od 16 maja 2016 roku i kończy się 31 października 2016 roku. 
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