
Regulamin korzystania z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów 

przez kandydata biorącego udział w rekrutacji do szkół doktorskich  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

na rok akademicki 2022/2023 
 

I. Definicje 

§ 1 

Poniższe pojęcia oznaczają: 

1) indywidualne konto – indywidualne konto kandydata umożliwiające kandydatowi 

korzystanie z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów na czas trwania rekrutacji 

do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 

akademicki 2022/2023, 

2) kandydat – podmiot biorący udział w rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023, 

3) regulamin – Regulamin korzystania z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów 

przez kandydata biorącego udział w rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023, 

4) system Internetowa Rejestracja Kandydatów – system, z którego kandydat korzysta 

podczas brania udziału w rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023. 

 

II. Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. Rekrutacja kandydata do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 odbywa się na zasadach i w terminach określonych 

w załączniku do uchwały nr 181/2021/2022 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2022 r., udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2. Podczas rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

na rok akademicki 2022/2023 kandydat korzysta z systemu Internetowa Rejestracja 

Kandydatów, obsługującego proces rekrutacji. 

3. System Internetowa Rejestracja Kandydatów jest dostępny pod adresem strony 

internetowej: https://usosirk.amu.edu.pl/. 

4. Operatorem systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów jest Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP: 

7770006350, REGON: 000001293, z którym kandydat może skontaktować się pod 

adresem e-mail: doctoralschool@amu.edu.pl albo pod numerami  telefonu: 61 829 

4276,4420, 4354, 4340 

 

III. Zasady korzystania przez kandydata z systemu Internetowa Rejestracja 

Kandydatów 

§ 3 

1. Korzystanie przez kandydata z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów na czas 

trwania rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

na rok akademicki 2022/2023 jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem, utworzeniu 

indywidualnego konta i aktywowaniu indywidualnego konta przez kandydata.  

2. Wykonanie przez kandydata czynności, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne, ale 

niewykonanie ich skutkuje niemożliwością korzystania przez kandydata z systemu 
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Internetowa Rejestracja Kandydatów na czas trwania rekrutacji do szkół doktorskich 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.  

§ 4 

1. Kandydat podczas korzystania z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów na czas 

trwania rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

na rok akademicki 2022/2023 może wykonać następujące działania: 

1) wypełnić i wydrukować formularz rejestracyjny, 

2) wnieść opłatę rekrutacyjną na konto bankowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, 

3) zmienić adres e-mail i hasło służące do logowania do indywidualnego konta, 

4) usunąć indywidualne konto. 

2. Działanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), jest świadczone przez PayPro Spółkę Akcyjną 

z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym 

wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji 

płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF 

IP24/2014. 

3. W ramach działania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), dostępne są następujące metody 

płatności: 

1) płatność przelewem poprzez bankowość elektroniczną, realizowana przez system 

Przelewy24 

2) płatność kartą płatniczą realizowana przez system płatności Przelewy24. 

4. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej przez kandydata nie oznacza udzielenia kandydatowi 

promesy w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023. 

§ 5 

1. Zapewnienie kandydatowi możliwości wykonania działań, o których mowa w § 4 ust. 1, 

następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu a kandydatem w chwili aktywowania indywidualnego konta 

przez kandydata. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: 

1) zakończenia rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu na rok akademicki 2022/2023, 

2) usunięcia indywidualnego konta przez kandydata. 
 

§ 6 

1. Prawidłowe korzystanie przez kandydata z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów 

na czas trwania rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 za pośrednictwem danego urządzenia jest możliwe 

po spełnieniu przez to urządzenie poniższych wymagań: 

1) połączenie z siecią Internet, 

2) system operacyjny: Windows 7/10, Linux, IOS, Android, macOS ,  

3) przeglądarka: Firefox, Edge, Chrom, Opera, Safari w najnowszych wersjach.  

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za 

okresowe utrudnienia albo brak możliwości korzystania przez kandydata z systemu 

Internetowa Rejestracja Kandydatów na czas trwania rekrutacji do szkół doktorskich 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 w 

przypadku niespełnienia przez urządzenie wymagań, o których mowa w ust. 1. 



§ 7 

1. Kandydat podczas każdorazowego korzystania z systemu Internetowa Rejestracja 

Kandydatów na czas trwania rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 ma obowiązek: 

1) postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem, 

2) podawać informacje prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym, 

3) nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, 

4) nie wykonywać działań ingerujących w działanie systemu Internetowa Rejestracja 

Kandydatów albo w działanie indywidualnych kont innych kandydatów, 

5) nie posługiwać się materiałami i informacjami sprzecznymi z obowiązującymi 

przepisami prawa albo regulaminem, albo naruszającymi prawa osób trzecich, 

6) nie udostępniać nieupoważnionym podmiotom adresu e-mail i hasła służących do 

logowania do indywidualnego konta. 

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wynikające z korzystania przez kandydata z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów 

na czas trwania rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami 

prawa albo regulaminem. 

§ 8 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w przypadku wystąpienia błędów w 

funkcjonowaniu systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów na czas trwania rekrutacji do 

szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 

2022/2023, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu 

wyeliminowania błędów.  

 

IV. Postępowanie reklamacyjne 

§ 9 

1. Kandydat może złożyć reklamację w związku z błędami w funkcjonowaniu systemu 

Internetowa Rejestracja Kandydatów w czasie trwania rekrutacji do szkół doktorskich 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023, w 

szczególności w postaci papierowej na adres Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań albo w postaci elektronicznej na 

adres e-mail: doctoralschool@amu.edu.pl . 

2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące kandydata, adres do korespondencji 

albo adres e-mail oraz okoliczności stanowiące powód złożenia reklamacji. 

3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpatruje reklamacje zgodnie z 

kolejnością wpływu, ale nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia 

reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w związku z koniecznością przeprowadzenia 

dodatkowego postępowania wyjaśniającego, dopuszcza się przedłużenie terminu do 

rozpatrzenia reklamacji na okres nie dłuższy niż 14 dni roboczych, pod warunkiem 

poinformowania kandydata o powodzie przedłużenia terminu. 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji kandydat zostanie powiadomiony zgodnie z formą, w 

jakiej reklamacja została złożona przez kandydata albo w formie zgodnej ze złożoną przez 

kandydata dyspozycją.  

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie rozpatruje reklamacji w trybie, o 

którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli reklamacja została złożona z innych 

powodów niż w związku z błędami w funkcjonowaniu systemu Internetowa Rejestracja 

Kandydatów w czasie trwania rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023. Do innych powodów zalicza się 

w szczególności wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia kandydata do 
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szkoły doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 

2022/2023. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przysługuje prawo do jednostronnej 

zmiany regulaminu w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) wykonanie obowiązku na żądanie uprawnionego podmiotu, 

2) zmiana obowiązujących przepisów prawa, 

3) zmiany techniczne w funkcjonowaniu systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów 

bądź w funkcjonowaniu innych systemów związanych z funkcjonowaniem systemu 

Internetowa Rejestracja Kandydatów, 

4) ze względów bezpieczeństwa, mających na celu uniemożliwienie korzystania z 

systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów przez podmioty nieuprawnione bądź w 

sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa albo regulaminem. 

2. Kandydat zostanie powiadomiony o zmianie regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem 

przed wejściem w życie zmiany regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości 

zawierającej zmianę regulaminu i utrzymanie tej informacji pod adresem strony 

internetowej: https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20222023 przez 

okres co najmniej 14 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości 

zawierającej zmianę regulamin na podany przez kandydata adres e-mail.  

3. W przypadku zmiany regulaminu na zasadach określonych powyżej kandydat w przypadku 

niewyrażenia zgody na obowiązywanie zmienionego regulaminu może usunąć 

indywidualne konto. W przypadku nieusunięcia indywidualnego konta kandydat będzie 

związany postanowieniami zmienionego regulaminu od dnia wejścia w życie zmiany 

regulaminu. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa. 

§ 13 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07. 2022 roku do dnia 30.06.2023 roku. 

2. W przypadku zakończenia rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 w dniu wcześniejszym niż dzień 

upływu obowiązywania regulaminu, regulamin obowiązuje do dnia wcześniejszego. 
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