
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie

Internetowa Rekrutacja 

Kandydatów 
– krok po kroku

studia stacjonarne I stopnia i magisterskie



Rejestracja w systemie IRK

• Zarejestruj się w systemie IRK 

(www.irk.uksw.edu.pl)

Aby założyć konto, 

wybierz opcję 

„załóż nowe konto”.

Następnie, pojawi się 

ekran z zapytaniem 

o zgodę na 

przetwarzanie 

danych. W przypadku 

niewyrażenia zgody 

– rejestracja jest 

niemożliwa



Dane osobowe, adresowe

• Uzupełnij dane:

– PESEL (jeśli go nie posiadasz, 
system wygeneruje dla Ciebie 
specjalny numer)

– Dane osobowe

– Hasło

– Informacje potrzebne do 
odzyskania hasła

– Dane kontaktowe

• Po założeniu konta, 
wejdź do systemu 
logując się za pomocą 
PESELU (specjalnego 
numeru) i Twojego hasła



• Uzupełnij 

brakujące: 

dane 

osobowe

Ekran podstawowy IRK



• Uzupełnij po kolei 
wszystkie dane na 
każdej zakładce

– Podstawowe dane

– Dane kontaktowe

– Adres

– Wykształcenie

– Inne

• Po wpisaniu danych 
na każdej zakładce 
– kliknij przycisk 
„zapisz”

Uzupełnij dane osobowe



• Po uzupełnieniu 

wszystkich wymaganych 

danych, podświetlenia 

kolejnych kroków 

zmieniają barwę 

na zieloną

• Przejdź do 

uzupełniania kolejnego, 

czerwonego kroku

Rejestracja krok po kroku



Przedmioty maturalne

• Zaznacz przedmioty 
zdawane na maturze, 
z których punktacja 
będzie brana 
pod uwagę 
przy obliczaniu Twojego 
wyniku rekrutacyjnego. 
Jeśli masz już świadectwo 
maturalne, wpisz dokładną 
ilość punktów, jakie 
otrzymałeś 

• Po zakończeniu 
wprowadzania egzaminów, 
przejdź do kolejnego kroku 
rekrutacji



• Wybierz 
interesujący 
kierunek 
studiów 
– np. studia 
I stopnia, 
Politologia. 

• Po wejściu 
w opis kierunku 
będziesz mógł 
się zapisać na 
studia poprzez 
przycisk 
„Zapisz”

Wybierz kierunek studiów



Wybór egzaminów

• Potwierdź wybór 

egzaminów

(przedmiotów 

maturalnych) 

potrzebnych 

do obliczenia 

wyniku 

rekrutacyjnego 

(kropeczka w 

pozycji „wybieram”)



Opłata rekrutacyjna

• Dokonaj przelewu opłaty 

rekrutacyjnej 

na indywidualny numer 

konta wygenerowany przez 

system IRK (widoczny na 

panelu kandydata w IRK) 

w terminie określonym 

przez harmonogram 

rekrutacji podany na stronie 

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/


Wyniki egzaminów maturalnych

• Po uzyskaniu 

wyników uzupełnij 

wyniki egzaminów 

maturalnych 



Wynik postępowania 

rekrutacyjnego – zakwalifikowany

• Jeżeli jesteś na liście 

zakwalifikowanych, 

bądź na Twoim koncie podany 

jest wyraźny komunikat: 

„mimo, że znajdujesz się 

na liście rezerwowych, 

jesteś proszony o złożenie 

dokumentów”, wydrukuj podanie 

o przyjęcie na studia 

(opcja „wydruk podań”) 

(wraz z podaniem o wydanie 

Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej) ze swojego konta 

w IRK i skompletuj wymagane 

dokumenty (znajdziesz je na 

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

w zakładce „Niezbędnik kandydata”)

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/


Kwalifikacja

• Jeśli już wiesz, że zostałeś(aś) 

zakwalifikowany(a) do złożenia 

dokumentów, dokonaj opłaty 

za Elektroniczną Legitymację 

Studencką na numer rachunku, 

który będzie widoczny na 

ostatniej stronie podania z IRK 

• Pamiętaj: nie jest to ten sam 

numer rachunku, na który 

wpłacasz opłatę rekrutacyjną



Złożenie dokumentów

• Przynieś komplet dokumentów na wybrany 

przez Ciebie wydział w terminach wyznaczonych 

w harmonogramie rekrutacji (godziny i miejsca 

składania dokumentów na wydziałach zostaną 

podane na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl)

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/


Kontakt:

rekrutacja@uksw.edu.pl

irk@uksw.edu.pl

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

www.uksw.edu.pl

Rejestracja kandydatów: 

www.irk.uksw.edu.pl

Forum kandydatów:

www.forum.irk.uksw.edu.pl
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