FAQ
część II: lista rankingowa

studia I stopnia

Gdzie znajdę wyniki rekrutacji?

Aby sprawdzić wynik Twojej aplikacji, zaloguj się
do konta IRK. W części „Moje konto” w zakładce
„Zgłoszenia rekrutacyjne” w tabeli zobaczysz swój
wynik na liście rankingowej i informację: zakwalifikowany, lista rezerwowa lub niezakwalifikowany.

» zakwalifikowany: udało Ci się dostać na studia, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” znajdziesz instrukcję dokonania wpisu na studia. Gratulacje!
» lista rezerwowa: jesteś na liście rezerwowej, więc jeszcze nie możemy Cię zaprosić do
wpisu, ale możesz czekać, czy nie pojawią się wolne miejsca po rezygnacjach osób, które uzyskały wyższe wyniki od Ciebie (więcej wskazówek poniżej).
» niezakwalifikowany: niestety, Twój wynik był zbyt niski, żeby dostać się na te studia –
lub nie udało Ci się spełnić postawionych w kryteriach wymogów formalnych.

Czy pracownicy Działu Rekrutacji na
Studia lub pracownicy sekretariatu
mogą mi powiedzieć, czy udało mi się
dostać na studia?

Ani pracownicy Działu Rekrutacji na Studia, ani
pracownicy poszczególnych sekretariatów nie
udzielają takich informacji.
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Miejsc było 100, jestem na 110.
pozycji i widzę w koncie informację
o zakwalifikowaniu – czy to błąd?

Nie, to nie błąd. Zawsze na studia przyjmowanych
jest trochę więcej kandydatów niż wynosi liczba
miejsc, bo zwykle część osób nie dostarcza dokumentów lub rezygnuje z podjęcia kształcenia po
dokonaniu wpisu. Te decyzje podejmowane są m.in.
na podstawie doświadczeń z poprzednich rekrutacji.

Zatem jeżeli widzisz w systemie IRK informację o zakwalifikowaniu, to oznacza to, że
udało Ci się dostać na studia i możesz dokonać wpisu, niezależnie od tego, na którym miejscu listy rankingowej jesteś.

Dlaczego progi punktowe są inne niż
w zeszłym roku?

Progi punktowe opublikowane na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/statystyki są podawane według stanu
na 15 października poprzedniego roku. To znaczy,
że uwzględniają wszystkie zeszłoroczne przesunięcia na listach spowodowane rezygnacjami z dokonania wpisu przez kandydatów. Dlatego progów z dnia
ogłoszenia pierwszej listy osób zakwalifikowanych
nie można porównywać z zeszłorocznymi ostatecznymi progami, bo naturalnie są one inne.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia jest ustalana przez Rektora co roku na
podstawie przygotowanej listy rankingowej kandydatów w danym roku, dlatego ona również
może się różnić.
Progi punktowe z poprzednich lat podajemy jedynie orientacyjnie. Co roku są one inne, bo
inny jest poziom egzaminów maturalnych, zmieniają się też kryteria przyjęć czy zainteresowanie kandydatów danymi programami studiów.

Czy można się przenieść z jednych
studiów na drugie?

W jakiej formie będą prowadzone
zajęcia w roku akademickim
2021/2022?

Studia musisz zacząć na takim kierunku i w takim
trybie, na jaki udało Ci się zakwalifikować. O przeniesienie można zacząć się starać dopiero po skończeniu pierwszego roku studiów. Nie ma sposobu na
„obejście” tego. Więcej informacji o przenoszeniu
się na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na
stronie studiuje.uj.edu.pl.
Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku
akademickim 2021/2022 będą prowadzone w formie
stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego.
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Co to jest wpis na studia?

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?

Czy mogę zmienić zarezerwowany
termin wpisu?

Wpis na studia to potwierdzenie woli podjęcia studiów, na które zostało się zakwalifikowanym. Polega na złożeniu na uczelni kompletu wymaganych
dokumentów, podpisaniu odpowiednich oświadczeń i odebraniu dokumentów potwierdzających
dokonanie wpisu na listę studentów.
Terminy wpisów na studia są określone w harmonogramie zamieszczonym są na stronie rekrutacji UJ.
Dodatkowo, każdy kandydat rezerwuje indywidualny, konkretny termin i godzinę, kiedy zobowiązuje
się do dokonania wpisu. Więcej informacji o sposobie rezerwacji wizyty w sekretariacie znajdziesz
w swoim koncie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w odnośniku „Dokumenty i dalsze kroki”.
Prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych terminów wpisów. Liczymy na odpowiedzialność przyszłych studentów i studentek UJ i na to, że zastosujecie się do tegorocznego reżimu sanitarnego, którego
wprowadzenie ma na celu uniknięcie tworzenia się
kolejek do wpisów.

Co do zasady więc nie można zmienić terminu wpisu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, jak
nieprzewidziane wypadki losowe, możliwy będzie zapis na inny, dostępny termin, po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem.

Czy trzeba się wpisać osobiście?

Wpisy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na
studia są prowadzone stacjonarnie. Oznacza to, że
kandydat, bądź jego pełnomocnik, musi osobiście
zjawić się w sekretariacie. Dokumentów nie można
wysłać ani kurierem, ani pocztą.

Jeśli z jakiegoś względu obawiasz się osobistej wizyty w sekretariacie, bo np. znajdujesz się
w grupie ryzyka zachorowania na COVID-19, rozwiązaniem może być wyznaczenie pełnomocnika do wpisu. Jeśli zdecydujesz się na to, to zapoznaj się z zasadami wpisu przez pełnomocnika, które są dostępne na stronie rekrutacji UJ.
Jeśli przebywasz na oficjalnej kwarantannie i przez to nie możesz dokonać wpisu, skontaktuj
się z nami (rekrutacja@uj.edu.pl lub przez system IRK), żebyśmy mogli przywrócić Ci termin. Pamiętaj jednak, że potrzebne będzie potwierdzenie nałożenia kwarantanny (np. wydrukowane z konta IKP).
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Czy można przesłać dokumenty
pocztą lub kurierem?

Jakie dokumenty są potrzebne do
wpisu?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Do wpisu na studia potrzebujesz: oryginały świadectwa maturalnego (lub oryginału jego odpisu
otrzymanego w szkole) oraz zwykłej kserokopii tego
dokumentu. .

Kopia nie powinna mieć dodatkowych podpisów, pieczątek ani innych form zatwierdzenia
przez szkołę albo notariusza. Zgodność z oryginałem dokumentu zostanie potwierdzona
w sekretariacie uczelni.
Osoby, które poprawiały maturę potrzebują obu świadectw, czyli zarówno oryginalnego
świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu), jak i aneksu. Sam aneks nie wystarczy, bo jest ważny tylko z oryginalnym świadectwem. Musisz wykonać kserokopie obu dokumentów.

Czy oryginały świadectwa, odpisu,
aneksu można donieść później?

Czy można zrobić ksero
w sekretariacie?

Czy dokumenty muszą być kserowane
w kolorze?

Skąd wziąć ankietę osobową?

Nie, w momencie wpisu musisz mieć te dokumenty przy sobie, ponieważ uczelnia jest zobowiązana
przepisami do poświadczenia kopii za zgodność
z oryginałem..
Nie, kopie dokumentów trzeba wykonać w domu
lub w punkcie ksero przed wizytą w sekretariacie.

Nie, kolor kserokopii nie ma znaczenia. Ksero może
być kolorowe lub czarno-białe.
Dopuszczalny jest wydruk skanu lub zdjęcia dokumentu, ale tylko wtedy, kiedy jakość tego skanu czy
zdjęcia jest naprawdę wysoka i wydruk jest czytelny.
Ankietę osobową możesz pobrać z Twojego konta
IRK. Aby móc to zrobić, musisz mieć wprowadzone
wszystkie dane dotyczące wykształcenia średniego
(w tym szczegóły świadectwa maturalnego, np. jego
numer czy datę wydania oraz instytucję wystawiającą (właściwe OKE)) oraz zaakceptowane przez
administratora zdjęcie.
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Ankieta osobowa dostępna jest w Twoim koncie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”
pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Zwróć uwagę, żeby pobrać ankietę właściwą
dla kierunku, na który chcesz dokonać wpisu na studia. Pamiętaj o podpisaniu jej.
Uwaga: ankietę osobową pobierają tylko osoby zakwalifikowane na studia. Nie mogą jej pobrać osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Czy ankieta musi być drukowana
w kolorze?

Czy dokumenty muszą być ułożone
w białej teczce?

Czy muszę przynosić zdjęcie?

Nie, kolor wydruku nie ma znaczenia.

Nie, nie musisz dostarczać dokumentów w białej
teczce.

Twoje zdjęcie do legitymacji będzie wydrukowane
na ankiecie osobowej, więc nie musisz go fizycznie
przynosić do wpisu. Musisz je natomiast wcześniej
wczytać do systemu IRK.

Po załadowaniu fotografii administrator musi zweryfikować, czy spełnia ona wymagania
obowiązujące przy wydawaniu polskich dowodów osobistych. Jeśli zdjęcie będzie poprawne,
wówczas zostanie zaakceptowane. Z kolei jeżeli zdjęcie nie będzie spełniało wymogów, dostaniesz informację o tym, co należy poprawić.
Dlatego nie czekaj z wgraniem zdjęcia do ostatniej chwili, bo jeśli wiele osób wczytuje fotografie w noc przed terminem wpisu, administratorzy nie są w stanie natychmiast zatwierdzić
tylu zdjęć. Żeby uniknąć niepotrzebnego stresu, wgraj zdjęcie wcześniej.

Czemu moje zdjęcie zostało
odrzucone?

Zdjęcie wczytywane w systemie IRK będzie umieszczone na Twojej legitymacji studenckiej. Musi więc
spełniać warunki dla zdjęcia do dowodu osobistego. Musi być wysokiej jakości, plik musi mieć odpowiedni rozmiar, nie może być rozmazane. Przy
wczytywaniu zdjęcia zwróć uwagę na szablon głowy, który wyświetlany jest w systemie i postaraj się
dopasować swoje zdjęcie do tego szablonu. Czasem
w trakcie tego kadrowania okazuje się, że zdjęcie
po powiększeniu jest jednak zbyt niewyraźne, żeby
znaleźć się na legitymacji.
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Czy można jakoś przyspieszyć
weryfikację zdjęcia?

Zdjęcie należy wgrać na tyle wcześnie, by mogło
zostać zweryfikowane do momentu Twojego wpisu
na studia. Kolejka zdjęć do zaakceptowania przez
administratorów jest chronologiczna i zajmują się
tym tylko wyznaczone osoby. Jeśli zdjęcie zostało
przez Ciebie wgrane na tyle późno, że obawiasz się,
że nie zostanie zaakceptowane na czas, bo wyznaczona godzina wpisu jest bardzo bliska, skontaktuj
się z Działem Rekrutacji na Studia, pisząc na adres
email: rekrutacja@uj.edu.pl lub za pośrednictwem
wiadomości w koncie IRK.

Mój dowód osobisty stracił ważność,
jak mam się wpisać?

Możesz okazać paszport jako dokument potwierdzający Twoją tożsamość lub zaświadczenie z urzędu, że jesteś w trakcie wyrabiania nowego dowodu.

W jaki sposób przekazać do UJ
informację o tym, że rezygnuję ze
wpisu?

Nie musisz nas o tym informować, wystarczy, że nie
dokonasz wpisu w wyznaczonym terminie, wówczas
Twój status zmieni się na „nieprzyjęty”, a na Twoje
miejsce zostanie zaproszona kolejna osoba z listy.

Czy jeśli wpiszę się też na studia
na innej uczelni, skreślicie mnie ze
studiów w UJ?

Czy mogę dokonać wpisu na więcej niż
jedne studia?

Czy można zacząć więcej niż jedne
studia od pierwszego roku?

Nie, można studiować na więcej niż jednej uczelni.

Tak. Pamiętaj, że w takim przypadku należy zarezerwować terminy wpisów dla obu studiów osobno
i dokonać dwóch niezależnych wpisów. Zwróć także
uwagę, aby pobrać właściwe ankiety osobowe (na
ankiecie jest napisane, których studiów dotyczy).
Tak, nie ma tu przeszkód natury formalnej – ale
dobrze przemyśl taką decyzję, zwłaszcza, jeśli są to
Twoje pierwsze doświadczenia ze studiowaniem.
Pogodzenie studiów na dwóch kierunkach bywa
trudne, zwłaszcza, jeśli zajęcia odbywają się w różnych częściach Krakowa.
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Czy studiując więcej niż jeden
kierunek, muszę za któryś z nich
płacić?

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim
są bezpłatne, niezależnie od tego, ile kierunków
studiuje się jednocześnie.
Jeśli któreś studia są płatne (studia w języku angielskim, studia niestacjonarne, podejmowanie studiów
przez cudzoziemców itd.), to informacje o opłacie
i jej wysokości są podane w karcie programu w IRK.

W trakcie studiów mogą się pojawić opłaty (np. za powtarzanie przedmiotu), ale to całkiem
odmienne zagadnienie niż płacenie czesnego za samą możliwość studiowania.

Jestem na liście rezerwowej, co mam
robić?

Jak sprawdzić, na którym miejscu listy
rezerwowej jestem?

Czy muszę gdzieś potwierdzić wolę
studiowania na tym kierunku?

Czy muszę wziąć udział w drugiej
turze rekrutacji?

Czy mam złożyć na uczelni jakieś
dokumenty np. ankietę osobową?

W takiej sytuacji należy czekać. Jeżeli po pierwszej
turze wpisów pozostaną wolne miejsca na danym
kierunku, wówczas zakwalifikowane do przyjęcia
zostaną kolejne osoby z listy rezerwowej. Pierwszy
dniem, kiedy można spodziewać się informacji jest
22 lipca. Kolejne informacje będą przekazane 26
lipca.
W tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego kliknij „Wyniki”, a następnie „Lista rankingowa”.

Nie, nie trzeba niczego potwierdzać.

Nie. Druga tura rekrutacji to nie to samo, co zapraszanie do wpisu osób z list rezerwowych. Jest ona
prowadzona wyłącznie na studia, na które zostały
wolne miejsca i nie ma na nich listy rezerwowej.
Możesz oczywiście wziąć udział w rekrutacji na
inne studia, natomiast nie będzie to miało wpływu
na Twoje przyjęcie bądź nie z listy rezerwowej, na
której aktualnie jesteś.
Nie, dokumenty składają tylko osoby zakwalifikowane do przyjęcia.
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Jakie mam szanse na dostanie się
z listy rezerwowej?

Udało mi się dostać na jedne studia, na
drugich jestem na liście rezerwowej.
Czy jeśli wpiszę się na pierwsze, to
automatycznie nie dostanę się na
drugie?

Jak przenieść się ze studiów drugiego
wyboru na studia, na których bardziej
mi zależy, i na które udało mi się
dostać z listy rezerwowej?

Czy jeśli wpiszę się na studia na
innej uczelni, skreślicie mnie z listy
rezerwowej?

Na liście rankingowej widzę, że osoby
będące przede mną zrezygnowały
z wpisu. Dlaczego kreska się nie
przesunęła?

Jak dostać się na listę rezerwową?

Bardzo trudno jest to ocenić. Szansa na dostanie
się z listy rezerwowej zależy od tego, ile osób będących na liście rankingowej na wyższych pozycjach
od Twojej zrezygnuje z wpisania się w wyznaczonym dla nich terminie. Czasem kreska przesuwa się
znacznie, czasem niemal wcale. Pozostaje Ci cierpliwie czekać na dalsze informacje.
Nie, każde zgłoszenie jest rozpatrywane osobno.
Możesz się wpisać na pierwsze studia i na drugich
nadal będziesz na liście rezerwowej.
Pamiętaj, że jeśli nie dokonasz w wyznaczonym terminie wpisu na studia, gdzie Twój status to „zakwalifikowany”, to możesz stracić to miejsce.
Na poprzednim kierunku zgłoś rezygnację ze studiów po wpisie.
Na ostatecznie wybranych studiach dokonaj wpisu
zgodnie z zasadami (zarezerwuj termin, pobierz
właściwą ankietę, przyjedź z dokumentami do wpisu pod wskazany adres itd.).
Nie, można brać udział w rekrutacji na więcej niż
jedną uczelnię. W UJ nie mamy informacji o tym,
czy bierzesz udział w rekrutacji w innych miejscach.

Policz, ile osób dokonało wpisu na studia, a następnie porównaj wynik z limitem miejscach na tych
studiach. Możliwe, że początkowo zostało zakwalifikowanych trochę więcej osób niż wynosi limit
miejsc – właśnie dlatego, że nie wszyscy się wpisują
– i kreska między listą zakwalifikowanych a listą
rezerwową nie przesuwa się, bo mimo rezygnacji
osób z wpisu, limit miejsc jest wypełniony.
Na liście rezerwowej znajdują się osoby, których
wynik był wyższy niż minimalna liczba punktów
wymagana do przyjęcia, ale które znalazły się na tak
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odległym miejscu listy rankingowej, że nie zmieściły się w limicie miejsc przewidzianym na danych
studiach. Do listy rezerwowej nie można się dopisać.

Uważam, że mój wynik został źle
obliczony.

Upewnij się, że stosujesz właściwe wagi i że dzielisz
wynik przez odpowiednią sumę wag widoczną pod
tabelą z przedmiotami. Sprawdź, czy bierzesz pod
uwagę tylko wyniki na odpowiednim poziomie (dla
polskiej matury – część pisemna na poziomie rozszerzonym).

Jeśli masz pewność, że w obliczeniach w systemie IRK znajduje się błąd, skontaktuj się z nami
pod adresem: rekrutacja@uj.edu.pl. W wiadomości koniecznie opisz, na czym ten błąd według Ciebie polega.

Co z osobami, które nie zdały matury?

Mój status to „niezakwalifikowany”,
czy mogę rekrutować się raz jeszcze na
ten sam kierunek w drugiej turze?

Czy osoba ze statusem
„niezakwalifikowany” może się dostać
na listę rezerwową?

Czy status „niezakwalifikowany”
może jeszcze się zmienić?

Jeśli masz prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu i zdasz go, to możesz wziąć
udział w drugiej turze rekrutacji, która kończy się
12 września. Pamiętaj jednak, że druga tura zostanie otwarta tylko na te studia, na których po zakończeniu pierwszej tury pozostaną wolne miejsca.
Status „niezakwalifikowany” oznacza, że Twój rezultat jest poniżej minimalnego progu, który w drugiej turze będzie taki sam. Zatem, o ile wyniki Twojej matury nie zostały w międzyczasie podwyższone
na tyle, żeby zapewnić Ci przekroczenie tego progu,
to dokonywanie zgłoszenia w drugiej turze na ten
sam kierunek nie ma sensu, ponieważ zakończy się
takim samym rezultatem – nieprzyjęciem.
Nie, jeśli Twój wynik był niższy niż minimalna
liczba punktów wymagana do przyjęcia lub jeśli nie
spełniasz warunku formalnego, nie możesz przenieść się na listę rezerwową.

Nie, ten status się nie zmieni.
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Zabrakło odpowiedzi na Twoje pytanie?
Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronach:
rekrutacja.uj.edu.pl i irk.uj.edu.pl, a jeśli nadal masz wątpliwości – skontaktuj się z nami:
Welcome Centre w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ
» e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
» telefon: (+48) 12 663 26 60 lub (+48) 12 663 26 63
» wizyty stacjonarne:
ul. Ingardena 6 (wejście od Oleandry 2a),
30-060 Kraków
Oprac. Dział Rekrutacji na Studia w Centrum Wsparcia Dydaktyki, 2021

