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Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 354 

ZARZĄDZENIE NR 88/2022 
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na Politechnice Śląskiej 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 41/2021 Senatu Politechniki Śląskiej 
z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia 
na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 505, 
z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Ustala się harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 
2022/2023: 

1) na studia pierwszego stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz – załącznik nr 1, 

2) na studia pierwszego stopnia na pozostałych kierunkach – załącznik nr 2, 

3) na studia drugiego stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz – załącznik nr 3, 

4) na studia drugiego stopnia na pozostałych kierunkach – załącznik nr 4. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor PŚ: A. Mężyk 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do zarządzenia nr 88/2022 Rektora Politechniki Śląskiej  

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Harmonogram rekrutacji letniej  
na studia pierwszego stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz, 

rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 
 

25.05.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji. 

24.06.2022  
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów 
na kierunki architektura oraz architektura wnętrz. 

27.06.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura 

28.06.2022 
Sprawdzian uzdolnień artystycznych: 
1. zadanie – godz. 9:00 
2. zadanie – godz. 13:30 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz 

29.06.2022 
(godz. 9:00) 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I. 

30.06.2022 
(godz. 9:00) 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II. 

01.07.2022 - 12.07.2022 Postępowanie kwalifikacyjne. 

13.07.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku I kwalifikacji na kontach kandydatów. 

13.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
18.07.2022  

(godz. 15:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie kwalifikacji. 

21.07.2022 (godz. 12:00) 
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z I kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów. 
Publikacja wyniku II kwalifikacji na kontach kandydatów. 

21.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
25.07.2022  
(godz. 15:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II terminie kwalifikacji. 

27.07.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z II kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów. 
Publikacja wyniku III kwalifikacji na kontach kandydatów. 

27.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
28.07.2022  
(godz. 17:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w III terminie kwalifikacji. 

29.07.2022  
(godz. 15:00) 

Zakończenie tury. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do zarządzenia nr 88/2022 Rektora Politechniki Śląskiej  

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Harmonogram rekrutacji letniej  
na studia pierwszego stopnia na pozostałych kierunkach,  

rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 
 

Tura 1 

25.05.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji. 

07.07.2022 
 (godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

08.07.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  

11.07.2022 - 12.07.2022 Postępowanie kwalifikacyjne. 

13.07.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów. 

13.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
18.07.2022  

(godz. 15:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. 

19.07.2022  
(godz. 12:00) 

Zakończenie tury. 

Tura 2 

20.07.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami. 

26.07.2022  
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

26.07.2022 
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  
Postępowanie kwalifikacyjne. 

27.07.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów. 

27.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
28.07.2022  
(godz. 17:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. 

29.07.2022  
(godz. 15:00) 

Zakończenie tury. 

Tura 3 

02.08.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami. 

12.09.2022  
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

13.09.2022 
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  
Postępowanie kwalifikacyjne. 

14.09.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów. 

14.09.2022  
(godz. 12:00) 

– 
16.09.2022  

(godz. 17:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. 

19.09.2022  
(godz. 12:00) 

Zakończenie tury. 
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Tura 4 

20.09.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami. 

22.09.2022  
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

23.09.2022 
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  
Postępowanie kwalifikacyjne. 

26.09.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów. 

26.09.2022  
(godz. 12:00) 

– 
28.09.2022  
(godz. 15:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. 

29.09.2022  
(godz. 12:00) 

Zakończenie tury. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do zarządzenia nr 88/2022 Rektora Politechniki Śląskiej  

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Harmonogram rekrutacji letniej  
na studia drugiego stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz, 

rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 
 

Tura 1 

25.05.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji. 

30.06.2022  
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez 
kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz. 
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz 
suplementu do dyplomu. 

01.07.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  

04.07.2022 
(godz. 9:00) 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura:  
 sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki, 
 przyjmowanie portfolio, 
 ocena osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio. 

05.07.2022 
(godz. 9:00) 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz: 
 rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio. 

06.07.2022 - 12.07.2022 Postępowanie kwalifikacyjne. 

13.07.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku I kwalifikacji na kontach kandydatów. 

13.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
18.07.2022  

(godz. 15:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie kwalifikacji. 

21.07.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z I kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów. 
Publikacja wyniku II kwalifikacji na kontach kandydatów. 

21.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
25.07.2022  
(godz. 15:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II terminie kwalifikacji. 

27.07.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z II kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów. 
Publikacja wyniku III kwalifikacji na kontach kandydatów. 

27.07.2022  
(godz. 12:00) 

– 
28.07.2022  
(godz. 17:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w III terminie kwalifikacji. 

29.07.2022  
(godz. 15:00) 

Zakończenie tury. 

Tura 2 

02.08.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami. 

06.09.2022 
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez 
kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz. 
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz 
suplementu do dyplomu. 

07.09.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych. 

09.09.2022 
(godz. 9:00) 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura: 
 sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki, 
 przyjmowanie portfolio, 
 ocena osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio. 
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09.09.2022 
(godz. 9:00) 

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz: 
 rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio. 

12.09.2022 – 13.09.2022 Postępowanie kwalifikacyjne. 

14.09.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów. 

14.09.2022  
(godz. 12:00) 

– 
16.09.2022  

(godz. 17:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. 

19.09.2022  
(godz. 12:00) 

Zakończenie tury. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
do zarządzenia nr 88/2022 Rektora Politechniki Śląskiej  

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Harmonogram rekrutacji letniej 
na studia drugiego stopnia na pozostałych kierunkach,  

rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 
 

Tura 1 

25.05.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji. 

06.09.2022  
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu 
do dyplomu. 

07.09.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  

08.09.2022 - 13.09.2022 Postępowanie kwalifikacyjne. 

14.09.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów. 

14.09.2022  
(godz. 12:00) 

– 
16.09.2022  

(godz. 17:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. 

19.09.2022  
(godz. 12:00) 

Zakończenie tury. 

Tura 2 

20.09.2022  
(godz. 12:00) 

Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami. 

22.09.2022  
(godz. 6:59) 

Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu 
do dyplomu. 

23.09.2022 
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.  
Postępowanie kwalifikacyjne. 

26.09.2022  
(godz. 12:00) 

Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów. 

26.09.2022 
(godz. 12:00) 

– 
28.09.2022  
(godz. 15:00) 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. 

29.09.2022  
(godz. 12:00) 

Zakończenie tury. 

 


