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ZAŁOŻENIE KONTA IRK  

 

W celu założenia konta w systemie IRK należy: 

1. Kliknąć w przycisk utwórz konto. 

 

 
2. Zaakceptować: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

3. Wpisać swój adres mailowy oraz hasło. 

4. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny. 

5. Po kliknięciu w link, konto staje się aktywne i można się zalogować.  

UZUPEŁNIENIE DANYCH KANDYDATA 

 

W celu uzupełnienia potrzebnych w rekrutacji danych osobowych należy: 

1. Wejść na stronę IRK i wybrać odnośnik rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. 
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2. Zalogować się do IRK oraz przejść do zakładki moje konto. 

3. Przejść do zakładki Formularze osobowe. 

4. Kliknąć w link Podstawowe dane osobowe. Konieczne jest wybranie kontekstu 

rekrutacji (jest to przedstawione w kroku 1),  ponieważ w innym wypadku kandydat 

będzie miał ograniczony widok formularzy niezwiązanych z rekrutacją. Wybrany 

kontekst widać w polach oznaczonych fioletową ramką.  
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5. Uzupełnić wszystkie widoczne pola: 

 

 
6. Przejść do zakładki Adresy i dane kontaktowe, uzupełnić wszystkie widoczne pola: 
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7. Przejść do zakładki Wykształcenie, uzupełnić wymienione poniżej dane. Dane 

oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.  

 

 

 
8. Przejść do zakładki Dodatkowe dane osobowe, dodać informacje o dokumencie 

tożsamości. 
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REKRUTACJA NA STUDIA  

 

W celu zapisania się na dane studia należy: 

1. Przejść do zakładki Oferta. 

2. Wybrać interesujące nas studia. Filtr jednostek pomaga ograniczyć słownik oferty. 
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3. Po zapoznaniu się z ofertą danych studiów, należy kliknąć przycisk Zapisz się.  

4. Należy zaakceptować klauzulę informacyjną RODO oraz regulamin elektronicznej 
rejestracji kandydata. 

5. W kolejnym kroku należy wskazać dokument uprawniający (dyplom), który został 

wypełniony na etapie formularze Wykształcenie oraz kliknąć przycisk Kontynuuj. 

. 
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6. W zgłoszeniu pojawią się dodatkowe informacje, w odpowiedzi na które należy 

wstawić odpowiednie załączniki i/lub udzielić odpowiedzi wybranej z listy rozwijanej. 

Ilość i rodzaj zadawanych pytań zależą od wymagań rekrutacji. 

 

7. W kolejnej sekcji pojawi się konieczność wydrukowania, wypełnienia i podpisania 

dokumentów  z linków dostępnych w opisie i załączenia tych dokumentów, a także 

odpowiedzi na pytania dotyczących osiągnięć. 
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8. Następnie, po utworzeniu zgłoszenia, należy przejść do zakładki moje konto – 

Zgłoszenia rekrutacyjne.  

 

W linku Dokumenty i dalsze kroki kandydat znajdzie elektroniczny dokument o nazwie 

Podanie, który należy wydrukować, wypełnić z podpisem i dostarczyć z podpisem i kompletem 

innych dokumentów do Biura Szkół Doktorskich. W przypadku rekrutowania się na projekty 

(granty), podanie jest dostarczane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, na drodze załączenia 

skanu z podpisem w odpowiedzi na zestaw pytań widoczny w zgłoszeniu rekrutacyjnym 

(Podanie - komunikat „wymagany”) 
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9. Następnie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej - w tym celu należy przejść do linku 

płatności z widoku zgłoszenia rekrutacyjnego lub z poziomu konta-> Płatności i opłacić 

kwotę poprzez system Przelewy24 (kwota i przycisk Płacę) 

 

10. Informacje o statusie kwalifikacji i decyzji będą widoczne w zgłoszeniu rekrutacyjnym.  

 

 


