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Rejestracja w IRK krok po kroku 

W przypadku nie posiadania konta w IRK w UJD, po wejściu na stronę https://rekrutacja.ujd.edu.pl, należy kliknąć 

na link utwórz konto, a następnie po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zaznaczyć „ptaszka”  oznaczającego 

zapoznanie się z tą informacją i nacisnąć przycisk ->Kontynuuj – Rys. 1. 

 

Rys. 1. Tworzenie konta w IRK – akceptacja klauzuli informacyjnej 

Spowoduje to przejście do strony Utwórz konto, na której trzeba podać adres e-mail, a także dwa razy hasło złożone 

z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jednej litery i jednej cyfry – Rys.2. 

 

Rys. 2. Podanie adresu e-mail i hasła 
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Po naciśnięciu przycisku Utwórz konto na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z link-iem do aktywacji 

konta, a w systemie IRK będzie o tym informacja. Wejście na podany adres w mail-u spowoduje aktywowanie konta 

i będzie możliwość zalogowania się do IRK. – Rys. 3. 

 

Rys. 3. Informacja o wysłanym mail-u, mail z link-iem do aktywacji konta i informacja po aktywacji 

Po zalogowaniu się do IRK na zakładce Formularze osobowe należy uzupełnić kolejne podzakładki:  Podstawowe 

dane osobowe (Rys. 4.) i Adres i dane kontaktowe (Rys. 5.).  

 

Rys. 4. Podzakładka Podstawowe dane osobowe na zakładce Formularze osobowe 
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Rys. 5. Podzakładka Adres i dane kontaktowe na zakładce Formularze osobowe 

 

W przypadku zdjęcia trzeba na zakładce Zdjęcie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęć i biorąc je pod uwagę 

przy pomocy przycisku Przeglądaj…, wybraniu pliku ze zdjęciem z dostępnych zasobów, przycisku Otwórz, a następnie 

przycisku Zapisz, przejść do strony Kadrowanie zdjęcia. Na stronie Kadrowanie zdjęcia można dokonać kadrowania 

pobranego pliku przy pomocy białych kwadracików znajdujących się obrzeżu głównego zdjęcia lub jego obrotu o 900 

przy pomocy granatowych przycisków prawo- lub lewoskrętnie.  Po wykonaniu ewentualnych zmian (lub ich braku) 

przy pomocy przycisku Zapisz wraca się do podzakładki Zdjęcie z informacją, że Zmiany w zdjęciu zostały zapisane, 

a także z wykadrowanym zdjęciem w sekcji Obecne zdjęcie– Rys. 6. 

 

Rys. 6. Wybór pliku ze zdjęciem na podzakładce Zdjęcie i przejście przez stronę Kadrowanie zdjęcia 
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W przypadku rekrutacji na studia I stopnia po uzupełnieniu trzech pierwszych pól w sekcji Wykształcenie średnie 

na podzakładce Wykształcenie, należy przy pomocy przycisku Zapisz i dodaj dokument przejść na stronę Dodaj 

dokument – Rys.7. 

 

Rys. 7. Przejście z podzakładki Wykształcenie na stronę Dodaj dokument 

Po uzupełnieniu pól na stronie Dodaj dokument (Rys. 8.) należy nacisnąć na przycisk Zapisz i wróć, co spowoduje 

powrót do podzakładki Wykształcenie. 

 

Rys. 8. Strona Dodaj dokument 
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W sekcji dotyczącej wpisywanego dokumentu pojawi się wtedy informacja o brakujących wynikach egzaminów, 

brakującym pliku oraz link Edytuj wyniki egzaminów, na który należy nacisnąć w celu przejścia do strony o nazwie 

wypełnianego rodzaju dokumentu (np. Nowa matura) – Rys. 9. 

 

Rys. 9. Przejście z sekcji wypełnianego dokumentu do strony o nazwie wypełnianego rodzaju dokumentu 

Przy wpisywaniu wyników egzaminów należy pamiętać, aby wpisać ich jak najwięcej, ale przede wszystkim te, które są 

wymagane na dane studia. Informujące o tym zasady kwalifikacji są podane w opisie konkretnych studiów – Rys. 10. 

 

Rys. 10. Przykładowy wpisanie wyników egzaminów w minimalnej ilości (strona prawa) umożliwiającej zapisanie się 

na wybrany kierunek studiów (strona lewa)  
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Po zapisaniu wyników egzaminów przyciskiem Zapisz i wróć powraca się na podzakładkę Wykształcenie, na której 

pozostaje już tylko informacja o brakującym pliku. W celu jego dodania należy kliknąć na przycisk edytuj. Pojawia się 

wtedy strona Edytuj dokument i tutaj klika się na przycisk Zapisz i dodaj plik, co prowadzi do strony Dodaj plik – 

Rys. 11. 

 

Rys. 11. Kolejne przejścia z podzakładki Wykształcenie na stronę Edytuj dokument, a następnie na stronę Dodaj plik 

Na nowo otwartej stronie należy wybrać plik będący skanem dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, a także 

uzupełnić pole Tytuł pliku – Rys. 12. 

 

Rys. 12. Wybieranie pliku i uzupełnianie pola Tytuł pliku na stronie Dodaj plik 
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Po dwukrotnym zapisaniu zmian (przyciski Zapisz i wróć) wraca się na podzakładkę Wykształcenie, na której w sekcji 

Dokumenty edytowanego dokumentu pojawi się biały „ptaszek” na zielonym tle mówiący, że wszystkie wymagane 

pola tego dokumentu są już uzupełnione – Rys. 13. 

 

Rys. 13. Zapisanie wybranego skanu dokumentu – biały „ptaszek” na zielonym tle oznaczający komplet informacji 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia należy w analogiczny sposób na podzakładce Wykształcenie wpisać dane 

do sekcji Wykształcenie wyższe. 

 

Na ostatniej zakładce Dodatkowe dane osobowe należy uzupełnić brakujące dane osobowe- Rys. 14. 

  

Rys. 14. Podzakładka Dodatkowe dane osobowe na zakładce Formularze osobowe 
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Następnym krokiem jest przejście na stronę Oferta i wybranie kierunku studiów, a także trybu studiowania. 

Po zapoznaniu się z opisem kierunku należy dla aktualnie trwającej tury nacisnąć przycisk Zapisz się, co spowoduje 

przejście do strony Nowe zgłoszenie rekrutacyjne – Rys. 15. 

 

Rys. 15. Wybór kierunku studiów 

Po wybraniu Dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów należy nacisnąć przycisk Kontynuuj, co przeniesie 

do strony wybranego kierunku z informacją o pomyślnie utworzonym zgłoszeniu rekrutacyjnym – Rys. 16. 

 

Rys. 16. Pomyślnie utworzone zgłoszenie rekrutacyjne 
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Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto i w wysokości, które są podane na zakładce Płatności strony Moje konto – 

Rys. 17. 

 

Rys. 17. Zakładka Płatności strony Moje konto 
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Natomiast na zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne można sprawdzić: 

 na jakie studia zostało dokonane zgłoszenie rekrutacyjne, 

 czy opłata rekrutacyjna wpłynęła na konto uczelni, 

 wynik punktowy rekrutacji, 

 status kwalifikacji, 

 decyzję, 

 jaki jest dokument uprawniający do podjęcia studiów – Rys. 15. 

 

Rys. 15. Zakładka Zgłoszenia rekrutacyjne 

Po naciśnięciu link-u Dokumenty i dalsze kroki przechodzi się do strony o takiej samej nazwie, z której można pobrać 

Podanie o przyjęcie na studia, a także zobaczyć Listę dokumentów do złożenia – Rys. 16. 

 

Rys. 16. Przejście z zakładki Zgłoszenia rekrutacyjne do strony Dokumenty i dalsze kroki i wygenerowanie podania 

o przyjęcie na studia 


