FAQ

część I: zgłoszenia w systemie
rekrutacyjnym

studia I stopnia
i jednolite
magisterskie
Co muszę zrobić, żeby moje zgłoszenie
na studia było rozpatrywane?

Najpierw musisz założyć konto na stronie IRK.
uj.edu.pl, gdzie należy wprowadzić dane osobowe
oraz informacje dotyczące wykształcenia. Szczególnie ważne jest, aby poprawnie uzupełnić wyniki
matur. Szczegółowe instrukcje dotyczące obliczania
wyniku kwalifikacji znajdziesz na stronie rekrutacji UJ – zanim uzupełnisz wymagane informacje,
zapoznaj się z zawartymi tam wskazówkami.

Po uzupełnieniu danych, spośród studiów umieszczonych w katalogu wybierz ten, który Cię
interesuje i poprzez przycisk Zapisz się dokonaj zgłoszenia.
Następnym krokiem jest uiszczenie opłaty. Twoje zgłoszenie będzie rozpatrywane w rekrutacji na wybrane przez Ciebie studia tylko wtedy, gdy będzie ono miało status opłacone. Więcej
o opłatach dowiesz się na stronie rekrutacji UJ.

Czy mogę wysłać zgłoszenie
rekrutacyjne, jeśli nie mam jeszcze
wyników matury?

Tak, możesz wysłać zgłoszenie rekrutacyjne, nawet jeżeli nie posiadasz jeszcze wyników z egzaminu maturalnego. Wprowadź wyniki matury do swojego konta
niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pamiętaj także, że
informację o terminie, do którego bezwzględnie należy wprowadzić te dane, znajdziesz w harmonogramie
rekrutacji, który możesz sprawdzić tutaj.
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Czy wyniki uzyskane z egzaminu
maturalnego na poziomie
podstawowym lub z egzaminów
ustnych będą brane pod uwagę?

Na ile maksymalnie kierunków mogę
wysłać zgłoszenie?

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Czy każdą opłatę rekrutacyjną
płaci się na inny numer rachunku
bankowego?

Co zrobić, jeśli pomylę się w tytule
przelewu?

Czy wystarczy, że zrobię jedną opłatę
rekrutacyjną na kilka kierunków?

Nie, rezultaty uzyskane na poziomie podstawowym
i na egzaminach ustnych nie są brane pod uwagę
w rekrutacji maturzystów na Uniwersytet Jagielloński. Wynik kwalifikacji ustalany jest wyłącznie
na podstawie rezultatów egzaminów pisemnych
na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem kilku
kierunków studiów niestacjonarnych na Wydziale
Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Nie ma żadnych ograniczeń w liczbie wysłanych
zgłoszeń. Pamiętaj jednak, że za każde zgłoszenie
rekrutacyjne należy dokonać osobnej opłaty.
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych za każde
zgłoszenie na studiach, na których nie ma egzaminu
oraz 100 złotych za każde zgłoszenie na studiach,
na których przewidziano w kryteriach kwalifikacji egzamin wstępny (na I stopniu są to MISH oraz
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom
z zarządzania).
Nie, wszystkich opłat rekrutacyjnych dokonujesz
na jeden rachunek bankowy, który jest przypisany
do Twojego konta IRK. Tam też, w zakładce „Płatności”, możesz sprawdzić numer tego rachunku
(pojawi się po dokonaniu pierwszego zgłoszenia),
a więcej informacji na temat opłat znajdziesz na
stronie rekrutacji UJ.
Tytuł przelewu przydaje się przy szukaniu Twojej
wpłaty w systemie – ale nie ma znaczenia dla opłacenia tego czy innego zgłoszenia. Wszystkie wpłaty
wpływają na Twoje konto w IRK, a zgłoszenia są
opłacane w kolejności priorytetów płatności (domyślnie w kolejności dokonywania zgłoszeń, ale
możesz to zmienić w zakładce „Płatności”).
Za każde zgłoszenie należy dokonać osobnej opłaty rekrutacyjnej, można to jednak zrobić jednym
przelewem. Zatem, jeśli np. wysyłasz zgłoszenie na
3 studia bez egzaminu, to musisz zapłacić 3 × 85
złotych, czyli 255 złotych.
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Jak można uzyskać dodatkowe
punkty w rekrutacji? Czy np.
wolontariat będzie brany pod uwagę?

Działalność w wolontariacie, osiągnięcia sportowe,
certyfikaty językowe (oprócz rekrutacji na studia
prowadzone w języku obcym), ani żadne inne aktywności pozaszkolne nie są brane pod uwagę
w procesie rekrutacyjnym.
Wynik kwalifikacji jest wyliczany wyłącznie na
podstawie rezultatów uzyskanych na egzaminie
maturalnym lub w konkursach, bądź olimpiadach
honorowanych podczas rekrutacji na Uniwersytet
Jagielloński. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie rekrutacji UJ.

To nie jest moja pierwsza rekrutacja
na UJ, czy muszę ponownie zakładać
konto w systemie?

Jeśli mam już legitymację studencką
UJ, to czy muszę wgrywać zdjęcie?

Jakich dokumentów potrzebuję
podczas wysyłania zgłoszenia
rekrutacyjnego?

Tak, co roku trzeba zakładać nowe konto, bo nie
przechowujemy danych kandydatów z poprzednich
rekrutacji. To dotyczy również osób, które w systemie IRK zadeklarowały chęć zachowania konta na
kolejne lata.
Tak, musisz wgrać aktualne zdjęcie. Bez wgranego
i zaakceptowanego zdjęcia nie wygenerujesz ankiety osobowej, która jest jednym z obowiązkowych
do złożenia podczas wpisu na studia dokumentów
i zgodnie z przepisami musi zawierać zdjęcie.
Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego na
studia w języku polskim generalnie nie jest wymagane wgrywanie skanów dokumentów.

Wyjątkiem są osoby, które:
» posiadają tytuł laureata konkursu honorowanego przez Uniwersytet Jagielloński.
Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający uzyskany tytuł należy wczytać w koncie
IRK: „Formularze osobowe” → zakładka „Wykształcenie” → „Olimpiady i konkursy”.
Aktualną listę honorowanych konkursów znajdziesz na stronie rekrutacji UJ.
» zdobyły świadectwo maturalne poza granicami Polski.
Skan potwierdzający uzyskane wyniki oraz tłumaczenie przysięgłe dokumentu należy
wczytać w koncie IRK: „Formularze osobowe” → zakładka „Wykształcenie” → „Wykształcenie średnie”.
» posiadają wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości, czyli tzw. starej maturze zdawanej do 2002 roku.
Skan świadectwa i ew. zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminów zdawanych dodat-
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kowo należy wczytać w koncie IRK: „Formularze osobowe” → zakładka „Wykształcenie” → pole „Wykształcenie średnie”.
» uzyskały wyniki na maturze europejskiej (European Baccalaureate).
Skan świadectwa z wynikami egzaminów należy wczytać w koncie IRK: „Formularze
osobowe” → zakładka „Wykształcenie” → „Wykształcenie średnie”.
Dokumenty należy wgrać do swojego konta w systemie IRK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, który można znaleźć tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów od kandydatów posiadających maturę zagraniczną, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską dostępne są na stronie rekrutacji UJ.

Kiedy mam wgrać zdjęcie do systemu
IRK?

Możesz to zrobić od razu po założeniu konta w systemie IRK lub przed wpisem na studia.
Pamiętaj, że zdjęcie jest elementem obowiązkowym ankiety osobowej, a ponieważ musi ono być
zatwierdzone przez administratora, nie zwlekaj
z jego wczytaniem do ostatniej chwili, aby uniknąć problemów z pobraniem ankiety, a co za tym
idzie, z dokonaniem wpisu.

Matura IB: nie będę mieć dokumentu
dyplomu na czas wpisu na studia, co
mam zrobić?

Mam tytuł laureata lub finalisty
stopnia centralnego olimpiady
ogólnopolskiej, co to dla mnie oznacza?

Do wpisu wystarczy zaświadczenie o wynikach
matury IB potwierdzone przez szkołę. Pamiętaj,
tylko, aby po wydaniu właściwego dyplomu dostarczyć go do sekretariatu Twoich studiów.

Każda olimpiada jest przyporządkowana do jednego z 19 przedmiotów maturalnych uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym w UJ. Przykładowo,
Olimpiadzie Matematycznej odpowiada matematyka, a Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie –
wiedza o społeczeństwie.
Laureaci i finaliści mogą więc wykorzystać swoje
uprawnienia na tych studiach, gdzie w rekrutacji
uwzględniany jest przedmiot przypisany do „ich”
olimpiady.
Pełna lista Olimpiad uznawanych przez Uniwersytet
Jagielloński znajduje się tutaj, wraz ze szczegółowymi informacjami na ten temat.
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Co to jest warunek formalny
(kryteria formalne)?

Warunki, czy inaczej kryteria formalne określają,
jakie musisz spełnić wymogi, żeby Twoje zgłoszenie było oceniane. Standardowym wymogiem
formalnym jest to, że posiadasz świadectwo maturalne, czyli zdaną maturę.
Poza tym, na niektórych studiach (np. na kierunku
lekarskim), możesz się spotkać z dodatkowymi
wymogami formalnymi, np. wymogiem uzyskania
odpowiednio wysokiego wyniku z danego przedmiotu. Jeśli Twój wynik będzie niższy albo w ogóle
nie będziesz mieć wyniku z tego przedmiotu, Twoje rezultaty z matury nie będą przeliczane i na liście
rankingowej będziesz mieć 0 punktów – a następnie otrzymasz decyzję o nieprzyjęciu na dane studia
z powodów formalnych.

Co, jeśli nie zdam matury?

Nie można wpisać się na studia bez zdanej matury. Jeśli jednak przystąpisz do egzaminu poprawkowego i zdasz go, to możesz zdążyć wziąć udział
w drugiej turze rekrutacji na studia, gdzie będą
jeszcze wolne miejsca.

Aby nie stracić opłaty rekrutacyjnej, możesz anulować dokonane wcześniej zgłoszenie w naborze podstawowym i wykorzystać opłatę na poczet przyszłych zgłoszeń.
Anulować zgłoszenie możesz tylko do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń. Jeśli nie zrobisz tego w tym terminie, później nie będzie możliwości odzyskania opłaty.
Pamiętaj też, że druga tura zostanie otwarta tylko na te studia, na których po zakończeniu
pierwszej tury pozostaną wolne miejsca.

Jak w koncie IRK wprowadzić
informacje o aneksie do świadectwa
maturalnego?

Do systemu IRK nie wgrywa się skanu aneksu do
świadectwa maturalnego, nie trzeba go też dodawać jako osobnego dokumentu. Informacje
o aneksie należy zawrzeć we wpisie dotyczącym
świadectwa maturalnego.

W „Formularzach osobowych” w zakładce „Wykształcenie” należy uzupełnić dane dotyczące
wykształcenia średniego, wpisując rok uzyskania świadectwa maturalnego (nie aneksu). Możesz w polu numer podać numery obu dokumentów po przecinku.
Jeżeli posiadasz dwa wyniki z jednego przedmiotu, to do systemu wprowadź ten wyższy. Pamiętaj, żeby przy wpisie mieć zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks do świadectwa.
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Gdzie i kiedy mogę sprawdzić wynik
rekrutacji?

W dniu ogłoszenia wyników wskazanym w harmonogramie i w tabeli zgłoszenia w IRK możesz je
sprawdzić w swoim koncie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w części „Status kwalifikacji”.

Możliwe statusy kwalifikacji tego dnia to:
» zakwalifikowany – oznacza dostanie się na studia i otwarcie możliwości dokonania
wpisu w wyznaczonym terminie;
» lista rezerwowa – Twój wynik kwalifikacji jest wyższy niż minimalna liczba punktów
ustalona przez Rektora, jednak twoja pozycja na liście rankingowej jest w danej chwili
zbyta odległa, aby kwalifikacja była możliwa; czekaj cierpliwie na rozwój wydarzeń;
» niezakwalifikowany – ten status pojawi się, jeżeli Twój wynik kwalifikacji był zbyt niski i nie przekroczył progu minimalnego ustalonego przez Rektora dla tych studiów lub
jeżeli jakieś warunki formalne nie zostały przez Ciebie spełnione.

Gdzie będzie dostępna lista
rankingowa?

Swoją listę rankingową będzie można sprawdzić
w koncie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w części „Status kwalifikacji” pod odnośnikiem
„Wyniki”. Na tej liście znajdują się zanonimizowane
dane osób przyjętych na studia oraz tych, które znalazły się na liście rezerwowej – i tylko te osoby mogą
ją zobaczyć w systemie IRK.
Pełną, ale zanonimizowaną listę rankingową,
uwzględniającą również osoby nieprzyjęte oraz
informację na temat minimalnego wyniku kwalifikacji wymaganego do przyjęcia kandydata na studia
znajdziesz w dniu publikacji wyników na stronie
rekrutacji UJ.

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

