1a. Wpisujemy właściwy adres strony :
http://sir.pwsz.raciborz.edu.pl
1b. Klikamy: Rejestracja.
1c. Wybieramy obywatelstwo, np: Jestem Polakiem,…..

1d. Wypełniamy wszystkie niezbędne pola i klikamy: Zapisz
* podany e-mail musi być prawdziwy i musimy mieć do niego
dostęp – jest to niezbędne.
* jeżeli system poinformuje nas, że podany login już istnieje,
należy skorzystać z przypomnienia hasła: Zaloguj->Nie
pamiętam hasła.
1e. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, powinniśmy
zobaczyć komunikat:
„Konto zostało założone poprawnie, użyj loginu (PESEL lub
NR_DOKUMENTU) i hasła w celu zalogowania.”

2a. Klikamy na zakładkę Zaloguj podajemy PESEL i hasło,
następnie klikamy Zaloguj.
* jeżeli zapomnimy hasła, należy skorzystać z przycisku Nie
pamiętam hasła, wpisać PESEL oraz e-mail i kliknąć
przypomnij hasło – w ciągu 15 min powinniśmy dostać maila z
instrukcją umożliwiającą odzyskanie hasła.

PO ZALOGOWANIU NALEŻY PRZEJŚĆ 6 KOLEJNYCH ETAPÓW

SZARY kolor ETAPU oznacza, że jest on niedostępny (np. z powodu niewypełnienia danych osobowych).
ŻÓŁTY kolor oznacza, że ETAP jest dostępny ale nie wszystko zostało w nim wykonane.
ŹIELONY kolor oznacza, że wszystko w danym ETAPIE zostało zrealizowane poprawnie.
Uwaga1: etap OPŁATA zostanie zrealizowany (wyświetli się na zielono) dopiero po zaksięgowaniu przelewu (oznacza to do paru dni zwłoki).
Uwaga2: etap ZDJĘCIE zostanie zrealizowany (wyświetli się na zielono) po weryfikacji zdjęcia (oznacza to do paru dni zwłoki).

3a. W pierwszym etapie wypełniamy dane osobowe.
3b. Klikamy: Zapisz dane i przejdź do….

3c. Po sprawdzeniu poprawności danych należy kliknąć:
Zatwierdzam dane osobowe.
* dalsza edycja danych osobowych będzie niemożliwa,
jest to ostatni moment kiedy można skorzystać z opcji:
Chcę wrócić do edycji danych osobowych.

.
.

4a. Po kliknięciu Wybór kierunku należy wybrać właściwy
nabór.
4b. Nabór wybieramy poprzez kliknięcie w jego nazwę, a
następnie kliknięcie: Zapisz mnie do tego naboru
* w przypadku pomyłki można skorzystać z przycisku:
Wypisz mnie
** na karcie wyboru kierunku wyświetlane są WAŻNE
TERMINY, z którymi należy się zapoznać.

5a. W etapie matura należy wprowadzić wymagane pola,
wybrać rodzaj matury, a następnie przejść do wpisywania
ocen: Zapisz i rozpocznij wpisywanie ocen.

5b. Przedmioty maturalne wprowadzamy wypełniając
kolejne pola, a następnie klikając Dodaj Przedmiot.

5c. W przypadku kliknięcia Dalej bez wprowadzenia
wszystkich ocen, system postara się podpowiedzieć
jakich przedmiotów brakuje.

5d. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy: Zatwierdzam
wszystkie..
W przypadku stwierdzenia
Rozpocznij od nowa

błędu

należy

kliknąć

* jest to ostatni moment, kiedy można poprawić dane
świadectwa maturalnego; po kliknięciu Zatwierdzam
wszystkie.. będzie to niemożliwe.

6a. Etap opłaty, wyświetla dane do przelewu, „wyświetli
się na zielono” dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na
koncie uczelni.

7a. Etap zdjęcie służy do wgrania zdjęcia (zdjęcie to
zostanie wykorzystane miedzy innymi do wydruku
legitymacji studenckiej).
W celu poprawnego wgrania zdjęcia należy:
7b. przeczytać wymagania techniczne i formalne,
7c. jeszcze raz przeczytać wymagania techniczne i
formalne,
7d. wskazać zdjęcie z lokalnego dysku komputera klikając
Przeglądaj
7e. kliknąć Wgraj na serwer
7f. zatwierdzić (jeżeli spełnia wszystkie wymagania).

