Instrukcja rejestrowania się i składania
aplikacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
UWAGA! • Zarejestrowanie się i złożenie elektronicznej aplikacji obowiązuje kandydatów na
wszystkie rodzaje i formy studiów dostępne w bieżącej rekrutacji w WUM (patrz
– oferta edukacyjna)
• Za prawidłowe wprowadzenie danych do IRK odpowiada Kandydat. DANYCH
IDENTYFIKACYJNYCH NIE BĘDZIE MOŻNA POPRAWIĆ (numer PESEL lub numer
paszportu, płeć, data urodzenia i rodzaj matury). Przed zatwierdzeniem wpisanych
danych upewnij się czy są prawidłowe.
• Błędnie wybrany rodzaj matury należy zgłosić na adres: rekrutacja@wum.edu.pl
Korekta rodzaju matury powoduje usunięcie wszystkich wcześniej
wybranych/wypełnionych aplikacji. Trzeba będzie ponownie je wybrać i wypełnić.
•

W kolorze czerwonym będą komunikaty o błędach dotyczących wypełnienia pól
wymaganych.

• Na każde studia spośród uwidocznionych w ofercie edukacyjnej należy złożyć
odrębną aplikację.
• Rozbieżności pomiędzy danymi wprowadzonymi do IRK a treścią dokumentów
składanych przez Kandydata, skutkuje SKREŚLENIEM Z LISTY KANDYDATÓW.
Sprawdzaj poprawność wszystkich wprowadzanych danych.

• W okresie rekrutacji w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacyjnym
wybranego kierunku możesz:
• dowolną ilość razy logować się do swojego konta rekrutacyjnego.
dodawać lub usuwać aplikacje na kierunki studiów
• uzupełniać oraz zmieniać/poprawiać wprowadzone dane (oprócz
danych identyfikacyjnych)
• Na Twoim koncie rekrutacyjnym (w zakładce „Wiadomości”) zamieszczane będą
przeznaczone dla Ciebie informacje i komunikaty związane z przebiegiem rekrutacji.
• Informacje i komunikaty ogólne są zamieszczane w internetowym serwisie
rekrutacyjnym dostępnym dla wszystkich pod adresem internetowym:
https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego w IRK
należy:
• Sprawdzić zasady i harmonogram rekrutacji dla każdego z wybranych kierunków
(w zależności od rodzaju i trybu studiów). Zasady dostępne są w numerowanych
załącznikach do uchwały rekrutacyjnej, a harmonogramy na stronie serwisu
rekrutacyjnego https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/ w zakładce REKRUTACJA
2016/2017 po kliknięciu w tabeli „Oferta edukacyjna” w nazwę kierunku studiów.
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• Przygotować dokumenty zawierające wymagane dane (patrz - wykaz dokumentów);
Przygotować plik ze swoim zdjęciem [takim jak do dowodu lub paszportu (*)]
w formacie JPEG: wielkość obrazka 400 x 500 pikseli (do wykorzystania
w Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).
(*) wg przepisów aktualnie obowiązujących

Wypełnianie formularza elektronicznego:
1. Wejdź na stronę https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/
2. Kliknij link: Jestem nowym Kandydatem, chcę się zarejestrować.
3. Wypełnij formularz rejestracyjny, sprawdź POPRAWNOŚĆ wprowadzonych danych
i kliknij przycisk Dalej (jeżeli nie wypełniłaś/eś któregoś pola przeznaczonego na dane
wymagane, system poinformuje Cię o tym, wyświetlając – na czerwono – odpowiedni
komunikat).
4. System automatycznie zaloguje Cię i wygeneruje indywidualny numer konta
bankowego oraz dane konieczne do dokonania wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
Po prawej stronie ekranu zobaczysz tytuły „zakładek” do następnych podstron
Twojego konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
5. Podany prze Ciebie numer PESEL (lub numer paszportu) będzie przez IRK traktowany
jako Twój login. Koniecznie zapamiętaj login i hasło dostępu do swojego konta
rekrutacyjnego.
6. Aplikowanie na każdy z wybranych kierunków wymaga wniesienia obowiązującej
opłaty rekrutacyjnej.
7. Opłatę można dokonać łącznie za wszystkie wybrane aplikacje. Formularz bankowy
należy wypełnić zgodnie z danymi związanymi z widocznym, przydzielonym numerem
konta bankowego. Jako tytuł wpłaty wpisz swoje imię i nazwisko oraz dopisz nazwę
wybranych studiów.
8. Opłaty należy dokonać w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacyjnym
[w zależności od rodzaju i trybu studiów (*)]. OPŁATY WNIESIONE PO TERMINIE
NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE.
(*)UWAGA! Złożenie aplikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek: dietetyka
lub fizjoterapia lub pielęgniarstwo lub położnictwo lub zdrowie publiczne powoduje
automatyczne złożenie aplikacji na studia niestacjonarne, dawniej zaoczne. W takim
przypadku kandydat wnosi za postępowanie kwalifikacyjne jedną opłatę rekrutacyjną
za dany kierunek studiów.
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9. Kiedy system pokaże wpłatę w zakładce „Aplikacje” (jako „Sumę wolnych środków”),
przypisz środki do każdej z aplikacji na wybrany kierunek/kierunki studiów.
Do widocznych aplikacji na kierunek/kierunki studiów przypisz opłatę klikając przycisk
„Przypisz wolne środki”.
UWAGA !
Do momentu zamknięcia okresu składania aplikacji na wybrany kierunek studiów
(wg harmonogramów rekrutacji) możesz zmienić aplikację lub zrezygnować
z aplikacji na wybrany wcześniej kierunek studiów. Taka rezygnacja powoduje uwolnienie
przypisanych wcześniej środków, które następnie możesz przypisać do innej aplikacji
lub ubiegać się o ich zwrot wypełniając i składając w WUM (osobiście w Kancelarii
lub za pośrednictwem poczty) wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (druk wniosku
dostępny jest na stronie Serwisu Informacji Rekrutacyjnej).
Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną w wymaganym terminie, ale na których
koncie rekrutacyjnym w IRK nie pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia, mogą,
najpóźniej do dnia zamknięcia okresu składania aplikacji, dostarczyć do Uczelni dowód
wpłaty z określonymi kierunkami/specjalnościami studiów, których opłata dotyczy, celem
ręcznego potwierdzenia środków w systemie rekrutacyjnym. Dowody wpłaty przyjmuje:
Punkt Informacji Rekrutacyjnej WUM
ul. Ks. Trojdena 2a, Centrum Dydaktyczne, parter;
tel.: (22)57-20-998; e-mail: rekrutacja@wum.edu.pl
10. W zakładce „Dane osobowe”, zobaczysz swoje dane wprowadzone podczas
rejestracji, kliknij (na dole strony) przycisk „Edytuj”, a następnie wypełnij wszystkie
pola zgodnie z ich opisem i kliknij przycisk „Zapisz”.
11. W zakładce „Świadectwo maturalne” wpisz w odpowiednie pola: numer i patrona
(imię) oraz miejscowość ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej, a także rok wydania
i numer matury oraz nazwę organu, który ją wystawił. Jeżeli Twoja szkoła nie ma
numeru lub patrona, wpisz tylko te dane, które istnieją. Zapisz wprowadzone dane
klikając odpowiedni przycisk.
Uwaga! W aplikacji IRK należy wpisać numer pierwotnie uzyskanego świadectwa maturalnego.
Jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego i otrzymał aneks (nie podaje numeru
aneksu). Aneks (wraz z świadectwem) należy przedstawić przy składaniu dokumentów (jeżeli
Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia) w celu weryfikacji przedstawionych w IRK wyników
maturalnych.

12. Jeżeli jesteś kandydatem na studia II stopnia, w kolejnej zakładce podaj dane
dotyczące Twojego dyplomu licencjata lub inżyniera.
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13. W zakładce „Zdjęcie” dodaj przygotowany plik ze zdjęciem spełniającym wymagania
zdjęcia dowodowego lub paszportowego (w formacie JPEG: wielkość obrazka
400 x 500 pikseli).
14. Otwórz zakładkę „Aplikacje”.
• kliknij przycisk „Dodaj aplikację”,
• zaznacz wybrany rodzaj, kierunek i tryb studiów,
• potwierdź, że nie jesteś obecnie studentem na kierunku/specjalności studiów
i formie kształcenia, na który aplikujesz,
• kolejno otwórz (klikając na „Edytuj aplikację”) i wypełnij aplikacje;
• w odpowiednie pola wpisz:


uzyskane wyniki egzaminów maturalnych (zgodnie z wymaganiami
na wybrane kierunki studiów)

lub


zaznacz opcję „Chcę brać udział w egzaminie uczelnianym" (zgodnie
z wymaganiami dot. wybranych kierunków studiów) nie dotyczy
kandydatów z nową maturą i maturą EB. Jeżeli zdawałaś/eś egzamin
wstępny w innej uczelni wybierz odpowiednią opcję, a następnie wpisz
w odpowiednie pole wynik zgodnie z uzyskanym zaświadczeniem.



informacje o posiadanych dyplomach, certyfikatach językowych
lub olimpijskich.



wypełnij „Ankietę językową” (jeżeli będzie dostępna)

15. Złożenie aplikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek: dietetyka
lub fizjoterapia lub pielęgniarstwo lub położnictwo lub zdrowie publiczne powoduje
automatyczne złożenie aplikacji na studia niestacjonarne (dawniej zaoczne). Określ,
na które studia chcesz zostać przyjęta/y w pierwszej kolejności. Oznaczenie
preferencji jest wymagane. Powyższa zasada dotyczy także wyboru specjalności
na studiach II-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne.
16. W zakładce „Wiadomości” zamieszczane będą informacje i komunikaty związane
z przebiegiem Twojej rekrutacji.
oświadczenia kandydata
17. W zakładce „Pliki do pobrania” znajduje się plik
o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej UWAGA! Dotyczy wyłącznie kandydatów na
studia stacjonarne. Jeżeli w zakładce „Wiadomości” znajdziesz komunikat
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zawierający zaproszenie do złożenia dokumentów, oświadczenie kandydata
wydrukuj, wypełnij, podpisz i dołącz do dokumentów przygotowanych do złożenia
w Komisji Rekrutacyjnej.
18. Prawidłowo opłacona i wypełniona aplikacja będzie oznaczona symbolem zielonego
„PTASZKA”

√

i traktowana jako poprawnie złożona. Aplikacja oznaczona symbolem

czerwonego „KRZYŻYKA” nie jest kompletna, wymaga opłacenia lub/oraz
uzupełnienia danych.
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