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Zasady Rekrutacji na Studia Podyplomowe w Uniwersytecie Śląskim 
"Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka"  

na rok akademicki 2015/2016 
 

§ 1 

1. Niniejsze zasady rekrutacji dotyczą interdyscyplinarnych studiów podyplomowych 
„Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” realizowanych w ramach 
projektu pt. „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” (PROS) 
współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych w ramach Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój Polskich Uczelni, powołanych Zarządzeniem nr 95 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30.06.2015 w sprawie utworzenia 
studiów podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”. 

2. Niniejsze zasady rekrutacji zostały opracowane zgodnie z Regulaminem Studiów 
Podyplomowych w UŚ stanowiącym załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 
czerwca 2012 r. 

§ 2 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe "Społeczeństwo prosumenckie – 

prosumencka energetyka" powinien posiadać wykształcenie z zakresu nauk społecznych, 

ekonomicznych, prawnych, humanistycznych, nauk o ziemi, biologicznych, matematycznych, 

fizycznych, chemicznych lub technicznych, uzyskane co najmniej na poziomie studiów 

pierwszego stopnia.   

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące 
dokumenty:  

a) podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (zgodne ze wzorem),  

b) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu    

poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty, 

c) kserokopię dowodu osobistego, 

d) zdjęcie.  

3. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 

§ 3 

1. Studia podyplomowe "Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka" obejmują 
dwa semestry zajęć realizowanych w trybie niestacjonarnym.  
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2. Limit miejsc na w/w studia wynosi 25 osób.  

3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych podań wraz z kompletnymi załącznikami 
określonymi w § 2 ust. 2.  

§  4 

1. Dokumenty o których mowa w § 2 pkt. 2 należy składać osobiście lub za pośrednictwem 
poczty w sekretariacie studiów na Wydziale Nauk Społecznych UŚ ul. Bankowa 11, 40-007 
Katowice pok. 024 tel. 0. 32 359 18 54  lub centrala  32 359 19 56 wew. 1854.    

2. O kwalifikacji kolejności zgłoszeń kandydatów decyduje data nadania listu poleconego z  
kompletem dokumentów, lub pisemne potwierdzenie osoby przyjmującej dokumenty z datą 
ich osobistego złożenia w sekretariacie studium.  

3. Rekrutacja na studia rozpocznie się dnia 6 lipca 2015 r. i potrwa do dnia 10.08.2015 r. 

4. W przypadku  wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc Kierownik studiów podyplomowych 
może ogłosić zakończenie rekrutacji przed terminem.  

5. Jeżeli lista kandydatów nie zostanie zamknięta w planowanym terminie Kierownik studiów 
podyplomowych ogłosi drugi lub trzeci termin rekrutacji. 

§ 5 

1. Decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia podejmuje Kierownik studiów 

podyplomowych.  

2. O decyzji o której mowa w pkt. 1 kandydat zostanie poinformowany pisemnie. 

3. Od decyzji, o której mowa w pkt. 1 przysługuje odwołanie do Kierownika jednostki 

prowadzącej studia podyplomowe w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi 

się za pośrednictwem Kierownika studiów podyplomowych, który wydał decyzję.  

§ 6 

W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej kierownik jednostki 

prowadzącej studia może na wniosek kierownika studiów podyplomowych podjąć decyzję o ich 

nieuruchomieniu. 

§ 7 

Studia podyplomowe „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” są 

współfinansowane ze środków funduszy norweskich i krajowych w ramach projektu pt. 

„Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” (PROS) w ramach Funduszu 

Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój Polskich Uczelni i są bezpłatne.  
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§ 8 

1. Inauguracja studiów podyplomowych nastąpi dnia 29 września 2015 r. podczas seminarium 

inaugurującym studia. 

2. Zajęcia rozpoczną się dnia 3 października br. według programu ustalonego przez kierownika 

studiów.  

3. Na pierwszym spotkaniu kierownik studiów podyplomowych przekaże słuchaczom 

harmonogram zajęć oraz zapoznaje ich z:  

1) programem i metodami prowadzenia zajęć,  

2) stosowanymi pomocami dydaktycznymi,   

3) sposobami sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zaliczania zajęć,  

4) terminem składania prac końcowych,   

5) warunkami uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

4. Podczas pierwszego spotkania kandydaci na studentów złożą uroczyste ślubowanie i 

potwierdzą pisemnie zobowiązanie do przestrzegania regulaminu studiów podyplomowych 

Uniwersytetu Śląskiego. Tym samym staną się pełnoprawnymi członkami społeczności 

studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  


