
KROK PO KROKU 
Uwaga! Rekrutacja krok po kroku dotyczy kandydatów na studia I stopnia (licencjackie i 
inżynierskie) oraz jednolite magisterskie. 
Krok 1. Załóż indywidualne konto w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), 
wejście również poprzez serwis rekrutacyjny (należy wybrać kierunek i kliknąć 
pomarańczowy przycisk „rekrutuj”) 
Krok 2. Uzupełnij dane osobowe 
Krok 3. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat). 
Uwaga! 
– jeśli masz świadectwo dojrzałości wydane w latach 2006–2018, to zaznaczasz wszystkie 
przedmioty zdawane na maturze oraz ich poziomy, bez podawania wyników egzaminów, 
ponieważ będą one pozyskane z Krajowego Rejestru Matur (o ile wcześniej nie zostało 
złożone zastrzeżenie; jeśli tak, to wyniki egzaminów maturalnych musisz wprowadzić 
samodzielnie); 
– jeśli masz świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. starej matury (do 2004 włącznie), 
świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. nowej matury w roku 2002 lub 2005 lub 
dyplom matury międzynarodowej (IB) uzyskany w roku 2015 lub wcześniej, to musisz 
samodzielnie wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego i inne oceny brane pod uwagę w 
procesie rekrutacji na wybranych kierunkach studiów; 
– jeśli masz świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane za granicą lub legitymujesz się 
innym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów wydanym za granicą, uznanym za 
równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, w systemie IRK wybierasz 
pole „matura zagraniczna” i wprowadzasz dane dotyczące tego dokumentu; 
– jeśli masz świadectwo dojrzałości wydane w 2018 r. i jesteś jednocześnie laureatem lub 
finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego 
zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego, wybierasz jako dokument uprawniający do 
podjęcia studiów jednocześnie „nową maturę” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej”; 
– jeśli legitymujesz się dyplomem ukończenia studiów wydanym w Polsce lub za granicą, 
wprowadź dane dotyczące tego dokumentu. 
Krok 4. Wybierz kierunki studiów 
Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną 
Krok 6. Prześlij zdjęcie 
Krok 7. Sprawdź wyniki rekrutacji * (opis statusów: patrz poniżej) 
Kroki 8–11. Dotyczą wyłącznie osób zakwalifikowanych do przyjęcia 
Krok 8. Wydrukuj podanie o przyjęcie na studia 
Krok 9. Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i dostarcz je na uczelnię 
Krok 10. Sprawdź swój status w IRK ** (opis statusów: patrz poniżej) 
Krok 11. Wnieś opłatę za legitymację studencką 
Pamiętaj, że jeśli nie zastrzegłeś swoich wyników egzaminów maturalnych, to nie musisz ich 
wprowadzać do systemu IRK, bo sami je pobierzemy z Krajowego Rejestru Matur! 
 

http://www.irka.uni.wroc.pl/
http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/

