
 

  
 
 
 
 

 
Zarządzenie Nr R-19/2010 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

 
 
 

w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia procesu rekrutacji  
na pierwszy rok studiów i organizacji Elektronicznej Rejestracji Kandydatów  

w roku akademickim 2010/2011 
  
 
 

Na podstawie Uchwały Nr 11/2009/III Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form 
studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2010/2011                
z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 

 Politechnika Lubelska prowadzi Elektroniczną Rejestrację Kandydatów 
na studia, zwaną dalej ERK, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. 

 
§ 2. 

 

1. System ERK prowadzony jest przez podstawowe jednostki organizacyjne 
Politechniki Lubelskiej we współpracy z Zespołem ds. elektronicznej 
rejestracji kandydatów.  

 W skład Zespołu ds. elektronicznej rejestracji kandydatów wchodzą: 
- mgr inż. Piotr SOŁYGA,  
- mgr Tomasz JOŃSKI. 
 

2. Zespół, we współpracy z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi, 
organizuje, wdraża i kontroluje działanie systemu ERK, określa 
harmonogram prac zapewniający terminowe przeprowadzenie 
postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 3. 
 

1. Rejestracja elektroniczna na pierwszy rok studiów w Politechnice 
Lubelskiej rozpoczyna się 31 maja 2010 r. 

 



2. Kandydaci rejestrują się na poszczególne kierunki studiów poprzez stronę 
systemu ERK z komputera podłączonego do Internetu.  System umożliwia 
wydruk: ankiety osobowej, druku przelewu na opłatę wnoszoną przez 
osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz skierowania na badania 
lekarskie (wykaz kierunków studiów, na których wymagane będą 
orzeczenia lekarskie zostanie określony odrębnym pismem). 

 

3. Kandydatom, którzy nie mają dostępu do Internetu, komisje wydziałowe 
umożliwiają dokonanie rejestracji na przygotowanych stanowiskach 
komputerowych w terminach ustalonych przez wydziałowe komisje 
rekrutacyjne. 

 

§ 4. 
 

1. Wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są do weryfikacji danych 
wprowadzonych przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. 

 

2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne są zobowiązane do utrzymania  
we wszystkich systemach informacyjnych (strony www, tablice 
informacyjne) aktualnych informacji dotyczących rekrutacji i systemu ERK. 

 

3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne prowadzą ERK w funkcjonującym  
w Uczelni systemie e-HMS Kala Soft. 

 

§ 5. 
 

1. Podczas ERK kandydat wprowadza niezbędne dane do ankiety osobowej, 
wymagane informacje niezbędne w procesie kwalifikacji i dokonuje opłaty 
za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia. Pełną 
wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa  
we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po 
zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia.  

 

2. Kandydat będzie podlegał procesowi rekrutacji na dany kierunek studiów 
po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej za ten kierunek na konto Politechniki 
Lubelskiej. 

 

3. W przypadku, gdy dokonanie przez kandydata opłaty nie zostało 
odnotowane w systemie ERK, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej  
w dniu zakończenia ERK, dostarczyć do komisji rekrutacyjnej dowód 
wpłaty. 

 

4. Wprowadzenie przez kandydata niezbędnych informacji (wyniki  
ze świadectwa dojrzałości, ze świadectwa ukończenia szkoły oraz ocen  
z dyplomów ukończenia studiów wyższych) i wniesienie opłaty 
rekrutacyjnej stanowi podstawę do uwzględniania go w dalszym 
postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 



5. Kandydaci, którzy zdają egzamin lub egzaminy wstępne na Uczelni, muszą 
sprawdzić termin i miejsce egzaminu. Informacje te znajdować się będą na 
stronie internetowej właściwego wydziału. 

 

6. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta. Poprzez 
system ERK będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji. 
Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego 
osobistym koncie rekrutacyjnym. 

 

7. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 
rejestracji lub dokonywania zmian, spowodowaną awariami sieci 
internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat 
powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej. 

 
§ 6. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowe 
komisje rekrutacyjne prezentują jego wyniki w formie uzgodnionej  
z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną. 

 

§ 7. 
 

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, poprzez system ERK, 
przesyłają plik zawierający elektroniczną wersję fotografii do elektronicznej 
legitymacji studenckiej. 

 

2. Zdjęcie to powinno być identyczne z fotografiami dostarczonymi  
do komisji wydziałowej w komplecie dokumentów. 

 

§ 8. 
 

Przyjęcie na studia tych, którzy spełnili kryteria kwalifikacji następuje 
wtedy, gdy kandydat dostarczy, w terminie wyznaczonym przez komisję 
rekrutacyjną, wymagane dokumenty określone w warunkach rekrutacji,  
po uprzedniej weryfikacji wprowadzonych danych i dokona obowiązujących 
opłat. 

Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne 
z rezygnacją i spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych  
do przyjęcia na pierwszy rok studiów. 

 

§ 9. 
 

1. Proces rekrutacji realizowany jest w systemie rekrutacji postępującej, 
prowadzonej etapami studiów. 

 

2. Osobom zakwalifikowanym do przyjęcia wydziałowa komisja 
rekrutacyjna, w systemie ERK, określa termin dostarczenia kompletu 



wymaganych dokumentów na studia, co stanowi potwierdzenie rejestracji 
kandydata na studia. 

 

3. W przypadku braku potwierdzeń rejestracji, w następnym etapie rekrutacji 
zamieszczana jest w systemie ERK informacja u kolejnych osób  
o możliwości przyjęcia na studia. 

 

4. Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia 
będą uzupełniane z list rezerwowych, zgodnie z liczbą punktów 
kwalifikacyjnych, po czym osoby nowo zakwalifikowane poprzez system 
ERK zostaną powiadomione o terminie złożenia dokumentów. 

 

5. Etapy te mogą być powtarzane do wypełnienia planowanej liczby miejsc na 
kierunkach studiów. 

 

6. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli na liście przyjętych 
pozostaną wolne miejsca, a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów 
z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić 
uzupełniający nabór kandydatów.  

 

7. Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się  
o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby 
dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice 
Lubelskiej. W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych 
dokumentów z potwierdzeniem wniesionej na ten kierunek opłaty 
rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK. 

 
§ 10. 

 

1. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie 
ERK uważa się za dostarczone.  

 

2. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
niezapoznania się kandydata z tymi informacjami. 

 

3. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK 
błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności  
za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej) oraz ocen z dyplomów 
ukończenia studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym.  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać 
skreślony z listy przyjętych na studia. 

 

4. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego 
podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki 
udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany 
danych w ERK, autoryzowane osobistym hasłem kandydata. 

 
 



§ 11. 
 

Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór tych 
dokumentów oraz odbiór decyzji o przyjęciu na studia może zostać dokonane 
przez pełnomocnika kandydata na studia. Wzór upoważnienia stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 12. 

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się 
Prorektorowi ds. Studenckich. 

 
§ 13. 

 
Traci moc Zarządzenie Nr R-34/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej  

w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji na pierwszy rok studiów i organizacji 
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w roku akademickim 2009/2010.  

 
§ 14. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 

       R e k t o r  

 
 

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-19/2010  

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie  
z dnia 19 kwietnia 2010 r.  

 
 

 
 

 
 
 

..................................................................................................  
Nazwisko i imię kandydata na studia 

 
..................................................................................................  

      Adres zamieszkania, telefon 
..................................................................................................  

    Seria i nr dowodu osobistego 
 
..................................................................................................  

                     PESEL  
 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………..…………………………  
                                                                                            imię i nazwisko 

upoważniam Pana/Panią ………………………………………………. legitymującego(ą) się  
                                   imię i nazwisko 

dowodem osobistym o numerze …………………………………………………….. , nr PESEL  
                                                                      seria i nr dowodu osobistego  
 

……………………………………….. nr telefonu …………………..…..………. do rozporządzania  
                nr PESEL                                                           nr telefonu 
w moim imieniu wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Politechnikę 
Lubelską od kandydatów na studia.  

 

Upoważnienie to dotyczy w szczególności: 
 

− złożenia moich dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,  
− dokonania rejestracji na studia , 
− odbioru decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego, 
− przeniesienia dokumentów na inny kierunek,  
− odbioru dokumentów. 

 
 
 
 ................................................................................................   

  podpis osoby upoważniającej (kandydata na studia) 

 

 Potwierdzam własnoręczność podpisu: 

 
 

 …………………………………………………………….…       
                                      data i podpis  

 


