FAQ

część I: zgłoszenia w systemie
rekrutacyjnym

studia II stopnia

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.
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 ze studiów pierwszego
stopnia?

Tak, możesz wysłać zgłoszenie rekrutacyjne, nawet
jeśli nie posiadasz jeszcze wszystkich wymaganych
wyników (np. oceny na dyplomie, oceny z egzaminu
dyplomowego, oceny z pracy dyplomowej, średniej
ze studiów). Musisz jednak pamiętać, że wszystkie
wyniki ze studiów pierwszego stopnia, wymagane
w procesie rekrutacyjnym na dany kierunek, trzeba
wprowadzić do systemu najpóźniej ostatniego dnia
okresu dokonywania zgłoszeń w danej turze (harmonogram można znaleźć tutaj). Jeśli nie wgrasz
odpowiednich danych w określonym terminie,
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system przyzna Ci za nie 0 punktów, co może
znacznie zmniejszyć Twoje szanse na dostanie się na
wybrany przez Ciebie kierunek. Szczegółowe informacje o kryteriach kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz w katalogu na stronie irk.uj.edu.pl.

Na ile maksymalnie kierunków mogę
wysłać zgłoszenie?

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

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

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

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?

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.
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.
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.
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.
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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.

Czy mogę brać udział w pierwszej
turze, jeśli bronię się w lipcu?

Tak, pamiętaj jednak, że na wielu kierunkach studiów wynik kwalifikacji jest liczony na podstawie
ocen ze studiów (np. oceny na dyplomie, oceny
z egzaminu dyplomowego, oceny z pracy dyplomowej, średniej ze studiów). Jeśli rekrutujesz się na
takie studia, to musisz podać te dane najpóźniej
ostatniego dnia terminu dokonywania zgłoszeń,
w przeciwnym razie system przyzna Ci za nie 0
punktów.

Ponadto, jeśli zostaniesz zakwalifikowany będziesz musiał dostarczyć wymagane dokumentu do wpisu, w tym dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o obronie, które zawiera
informację o ocenach ze studiów. Jeśli podczas wpisu nie przedstawisz wymaganych dokumentów, nie zostaniesz przyjęty na studia.

Czy mogę brać udział w pierwszej
turze, jeśli mam obronę we wrześniu?

Uzyskałem dyplom za granicą, co
muszę zrobić?

Niestety nie. Głównym powodem, dla którego nie
możesz tego zrobić są kryteria kwalifikacji dla
poszczególnych studiów II stopnia, które są dostępne na stronie irk.uj.edu.pl. Na wielu kierunkach
wynik rekrutacji wyliczany jest na podstawie ocen
ze studiów. Dodatkowo w tym roku termin wpisów
w pierwszej turze został przewidziany na 26–30 lipca. Podczas wpisu na studia jednym z dokumentów,
które należy dostarczyć jest dyplom ukończenia
studiów lub zaświadczenie o obronie. Jeśli nie dokonasz wpisu w określonym terminie, to nie zostaniesz przyjęty na studia.
Potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe dyplomu oraz
poddanie go legalizacji/uzyskanie apostille. W przypadku dyplomów uzyskanych poza Unią Europejską
lub w krajach sąsiadujących z Polską zapraszamy do
konsultacji pod adresem e-mail
rekrutacja@uj.edu.pl.
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Kiedy, gdzie i w jaki sposób
przeprowadzony będzie egzamin
wstępny?

Co jest potrzebne do przystąpienia do
egzaminu?

Czy termin egzaminu może zostać
przełożony?

Kiedy i skąd dowiem się o wyniku
egzaminu?

Czy mogę odwołać się od wyniku
egzaminu?

Gdzie i kiedy mogę sprawdzić wynik
rekrutacji?

Egzaminy są przeprowadzane w terminie wskazanym w harmonogramie tury rekrutacji i mogą się
odbywać w formie zdalnej lub stacjonarnej. O miejscu, terminie, godzinie oraz formie egzaminu zostaniesz poinformowany przez Wydziałowy Zespół
Rekrutacyjny nie później niż 2 dni przed egzaminem za pomocą wiadomości w koncie IRK.
Do przystąpienia do egzaminu potrzebny jest ważny
dokument tożsamości, o którego okazanie komisja
poprosi Cię przed rozpoczęciem egzaminu. Ponadto, w przypadku egzaminów pisemnych będziesz
potrzebować też czegoś do pisania (długopis lub
pióro).
Wszystkie egzaminy muszą się odbyć w terminie
wyznaczonym w harmonogramie.

Wynik egzaminu będzie widoczny w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji (listy rankingowej) w kon-cie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”
w części „Egzaminy wewnętrzne”.
Jeżeli Twój wynik z egzaminu nie pozwoli na zakwalifikowanie do przyjęcia na studia i otrzymasz
decyzję administracyjną, w terminie 14 dni od jej
otrzymania możesz złożyć wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. We wniosku możesz zawrzeć
swoje wątpliwości dotyczące przeprowadzenia egzaminu.
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;
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» 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
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