1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym SOREK wpisując swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz
adres e-mail.
Jeżeli jesteś cudzoziemcem (nie posiadasz polskiego obywatelstwa) – zarejestruj się w systemie
DreamApply: https://apply.polsl.pl

2. Sprawdź pocztę – otrzymasz od nas maila z danymi logowania. Niektórzy dostawcy poczty mogą uznać
automatycznie wysyłane maile za spam. Aby tego uniknąć prosimy o dodanie następujących adresów
mailowych do listy kontaktów zaufanych: pomoc.kandydat@polsl.pl, rekrutacja@polsl.pl oraz
automat.rekrutacja@polsl.pl

3. Zaloguj się do SOREK i uzupełnij pozostałe dane osobowe.
Uwaga: Twoje dane powinny być poprawne i zgodne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym lub
paszporcie. Zwróć szczególną uwagę na literówki. Ewentualna pomyłka może skutkować odmową
przyjęcia na studia lub problemami w trakcie studiów.
Jeżeli posiadasz drugie imię, to wpisz je w odpowiednim polu. Jeżeli nie – pozostaw to pole puste.

4. Wybierz typ rekrutacji i nabór, a następnie przejdź do wyboru kierunków.
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5. W rekrutacji na studia możesz wybrać kierunek podstawowy oraz maksymalnie 5 kierunków
alternatywnych. W danym naborze musisz wpłacić tylko jedną opłatę rekrutacyjną, niezależnie od liczby
alternatyw.
Uwaga: Kolejność kierunków jest ważna! Kierunki wybiera się w kolejności od najbardziej pożądanego
(podstawowego – najważniejszego dla Kandydata) do tych mniej preferowanych, alternatywnych. Jeżeli
Kandydat zostanie zakwalifikowany na dany kierunek, to na kierunkach oznaczonych jako mniej ważne
(niższe alternatywy) nie będzie już uwzględniany podczas kwalifikacji.
Po upływie terminu rejestracji nie możesz zmienić wybranych kierunków, dlatego wybór powinien
być przemyślany.

6. Uzupełnij swoje oceny. Jeżeli posiadasz maturę zagraniczną (inną niż IB) lub zagraniczny dyplom –
prześlij skany dokumentów na adres rekrutacja@polsl.pl
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Uwaga: W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pamiętaj, że ocena
z przebiegu studiów to nie jest ocena wpisana na dyplomie. Ocena z przebiegu studiów to średnia
z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów,
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku:
ocena z przebiegu studiów =

∑(ocena końcowa z przedmiotu × liczba punktów ECTS)
∑ punktów ECTS

W innych uczelniach ocena z przebiegu studiów może mieć inną nazwę. Jeżeli masz wątpliwości, zapytaj
o to pracowników ukończonej przez Ciebie uczelni.
Uwaga: Po każdej zmianie kierunku pamiętaj o uzupełnieniu ocen.

7. Pobierz polecenie przelewu i dokonaj opłaty rekrutacyjnej w odpowiednim terminie. Pamiętaj, że każdy
Kandydat ma swój własny, indywidualny numer konta, na który musi przelać opłatę.

8. Wgraj do systemu skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów. Zwróć uwagę, aby były one czytelne.

9. Poczekaj na wyniki kwalifikacji. Terminy publikacji wyników znajdziesz w harmonogramie rekrutacji.
Wyniki pojawią się na Twoim koncie w systemie SOREK.

10. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia, to zostało już tylko kilka kroków na studia! Zaznacz,
że podejmujesz studia na kierunku.

11. Uzupełnij pozostałą część ankiety osobowej. Zwróć uwagę na wprowadzane dane. Jeżeli masz jakieś
wątpliwości – skontaktuj się z nami.
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12. Wgraj w SOREK swoje kolorowe zdjęcie. Będzie potrzebne do wydruku Twojej przyszłej legitymacji
studenckiej. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęcia znajdziesz na stronie rekrutacyjnej.

13. Wygeneruj podgląd ankiety osobowej i sprawdź ponownie wszystkie dane. Następnie zapoznaj się z
treścią oświadczeń i jeżeli je akceptujesz – potwierdź to zaznaczając okienka wyboru.

14. Poprawne przejście powyższych kroków umożliwi wysłanie „elektronicznej teczki kandydata”. Kliknij
„wyślij teczkę do komisji”, aby komisja rekrutacyjna otrzymała Twoje dokumenty do sprawdzenia.

15. Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę e-mail. W razie potrzeby komisja rekrutacyjna będzie
kontaktować się z Tobą tą właśnie drogą. Możesz zostać powiadomiony np. o konieczności wgrania
dodatkowych plików lub ich poprawienia.

16. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to w dniu ogłoszenia wyników na swoim koncie rekrutacyjnym
zobaczysz informację o przyjęciu. Witamy na Politechnice Śląskiej :-)

17. Po przyjęciu na studia konieczne będzie przedłożenie wymaganych dokumentów (tym razem w postaci
papierowej) najpóźniej w chwili odbioru legitymacji studenckiej w Biurze Obsługi Studentów. Będzie to
odbywać się w pełni bezpiecznie – z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Zdrowie naszych
Kandydatów i Studentów jest bowiem dla nas najważniejsze.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej: rekrutacja.polsl.pl/aktualnosci/

Masz wątpliwości, chcesz o coś zapytać? Chętnie pomożemy:
W sprawach dotyczących zajęć i studiowania można skontaktować się z Biurem Obsługi Studentów.
W sprawach dotyczących rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite
studia magisterskie informacji udziela Centrum Obsługi Studiów:
tel. 32 400 30 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
e-mail: rekrutacja@polsl.pl
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