
Schemat postępowania kwalifikacyjnego 

1. Utworzenie konta 

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne 

dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po 

zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu 

się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w 

tajemnicy hasła dostępu do swojego konta. 

2. Dokonanie zapisu na kierunek 

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat 

zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z 

harmonogramem rekrutacji. 

3. Opłacenie zapisu 

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie 

kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest 

jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł. 

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego 

Kandydat wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu 

maturalnego. 

5. Załączenie pliku ze zdjęciem 

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane 

przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również 

do wydruku legitymacji studenckiej. 

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej! 

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz 

wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. 

7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym 

terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na 

tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako 

rezygnacja z podjęcia studiów. 



Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, 

oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. 

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia. 

 


