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REKRUTACJA NA STUDIA                            
I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE 

STUDIA MAGISTERSKIE                                            
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

- KROK PO KROKU
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▪ Jak sprawdzić ofertę studiów w systemie IRK?

▪ Jak przebiega proces rekrutacji krok po kroku?  

▪ Jakie są ogólne zasady rekrutacji na studia? 

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY 
W PREZENTACJI?
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OFERTA STUDIÓW 
- GDZIE SZUKAĆ?
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▪ Rejestracja na studia w systemie IRK

▪ Postępowanie kwalifikacyjne 

▪ Ogłoszenie wyników rekrutacji  

  W przypadku osób zakwalifikowanych na studia:

▪ Złożenie wymaganych dokumentów

▪ Przyjęcie na studia

▪ Dalsze kroki

ETAPY REKRUTACJI
- KROK PO KROKU
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▪ Założenie osobistego konta rejestracyjnego                       

na stronie irk.uw.edu.pl  

▪ Uzupełnienie danych osobowych

▪ Wprowadzenie danych dotyczących wykształcenia  

▪ Załączenie wymaganych dokumentów  

▪ Zapisanie się na kierunek studiów  

▪ Dokonanie opłaty rekrutacyjnej 

KROK I
- REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK
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▪ Należy sprawdzić, czy na wybranym kierunku studiów przeprowadzany jest egzamin lub rozmowa 
kwalifikacyjna oraz w jakim terminie i miejscu. 

▪ Podczas rejestracji należy się upewnić, że załączone zostały na koncie rejestracyjnym wszystkie dokumenty 
wymagane do kwalifikacji na wybranym kierunku studiów, np. dokument poświadczający znajomość języka 
polskiego na poziomie co najmniej B2 w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego za granicą albo języka 
angielskiego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone 
w tym języku.

▪ Regularnie należy sprawdzać zawartość zakładki „Wiadomości”; mogą być tam dostępne komunikaty 
wysyłane kandydatom przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

KROK II 
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
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Zasady rekrutacji 

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

▪ Nowa matura 2005-2021

Wspólna dla wszystkich kierunków studiów metoda przeliczania 

wyników maturalnych z egzaminów pisemnych i obliczania 

punktów rekrutacyjnych.

KROK II 
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
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Wynik końcowy (W) kandydata to liczba z przedziału 0-100, równa średniej ważonej wyników z trzech przedmiotów maturalnych (Jp, M, Jo) na 
poziomie podstawowym albo rozszerzonym oraz – w zależności od kierunku studiów – maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów (X, Y) 
branych pod uwagę w rekrutacji.

Przedmiot (X, Y) może być punktowany (tj. nieobowiązkowy) albo wymagany, na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.
Co najmniej jeden przedmiot brany pod uwagę w rekrutacji na danym kierunku musi być zdany na poziomie rozszerzonym. 

W = Jp * a + M * b + Jo * c + X * d + Y * e

gdzie: a, b, c, d, e to wagi (wielokrotności 5%)

Próg punktowy na studiach stacjonarnych wynosi co najmniej 50 punktów (na części kierunków studiów jest wyższy).

Język polski (Jp)

wymagany

p. podstaw. x 0,6
p. rozszerzony x 1

Matematyka (M)

wymagany

p. podstaw. x 0,6
p. rozszerzony x 1

Język obcy (Jo)

wymagany

p. podstaw. x 0,6
p. rozszerzony x 1

Przedmiot 
dodatkowy (X)

punktowany
                       

p. rozszerzony x 1

Przedmiot 
dodatkowy (Y) 

punktowany                       

p. podstaw. x 0,6
p. rozszerzony x 1 

waga = a 
(np. 10%)

waga = b
(min. 15%)

waga = c
(np. 10%)

waga = d
(np. 30%)

waga = e
(np. 35%)

KROK II 
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
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Zasady rekrutacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 

▪   Świadectwo dojrzałości w trybie starej matury

▪   Dyplom Matury Międzynarodowej (IB)

▪   Dyplom Matury Europejskiej (EB)

▪   Świadectwo zagraniczne

Dostosowanie do tzw. nowej matury zasad przeliczania wyników 

maturalnych z ww. dokumentów oraz obliczania 

na ich podstawie końcowego wyniku rekrutacyjnego.

KROK II 
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
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Zasady rekrutacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

▪ Laureatom i finalistom określonych olimpiad szczebla centralnego (ewentualnie również konkursów) 

przysługują uprawnienia do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części.

▪ Uprawnienia te kandydat może wykorzystywać w okresie 2 lat od roku uzyskania świadectwa 

dojrzałości, czyli w roku zdania matury oraz w roku następnym.

KROK II 
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
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Zasady rekrutacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
▪ Kierunki studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji):

▪ Architektura przestrzeni informacyjnych

▪ Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

▪ Logopedia ogólna i kliniczna

▪ Psychologia – w języku angielskim

▪ Publikowanie współczesne

▪ Socjologia

▪ Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych i Społecznych (MISH)

KROK II 
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
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Otwarta formuła studiów II stopnia (na zdecydowanej większości kierunków).

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów:
▪ polski dyplom szkoły wyższej (licencjata, magistra, inżyniera),
▪ zalegalizowany (lub opatrzony apostille) dyplom szkoły wyższej, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w 

kraju wydania.

W skład postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia mogą wchodzić następujące elementy:
▪ egzamin pisemny w formie otwartej lub testu, 
▪ egzamin ustny / rozmowa kwalifikacyjna,
▪ konkurs dyplomów lub różne konfiguracje ocen z dotychczasowych studiów (np. średnia z toku studiów),
▪ złożenie dokumentów określonych w zasadach rekrutacji dla danego kierunku studiów, 
▪ ewentualnie inne dodatkowe kryteria określone dla danego kierunku studiów.

KROK II 
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
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Wyniki rekrutacji kandydat otrzymuje na swoje osobiste konto 

rejestracyjne 

- w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. 

▪ Kandydat został zakwalifikowany na studia

▪ Kandydat jest na liście rezerwowej

▪ Kandydat nie został zakwalifikowany na studia

KROK III
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW
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Wyniki rekrutacji kandydat otrzymuje na swoje osobiste konto rejestracyjne                                                    

– w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. 

Kandydat nie został zakwalifikowany na studia

▪ Jeżeli kandydat otrzymał status osoby niezakwalifikowanej, to oznacza, że nie spełnia zasad 

rekrutacji albo wyczerpany został już limit miejsc na wybranym kierunku studiów.

▪ Można sprawdzić, czy trwa jeszcze rekrutacja na innych studiach i ewentualnie zapisać się 

na inny kierunek studiów z tego samego konta rejestracyjnego.

KROK III
- OGŁOSZENIE WYNIÓW
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Wyniki rekrutacji kandydat otrzymuje na swoje osobiste konto rejestracyjne                                                    
– w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. 

Kandydat jest na liście rezerwowej
▪ Kandydaci kwalifikowani są w kolejności uzyskanych punktów w procesie rekrutacji, aż do wyczerpania limitu 

miejsc na danym kierunku studiów. Należy sprawdzać stronę IRK i czekać na ewentualne zwolnienie się miejsc, 
zgodnie z informacjami podanymi przez wydziałową komisję rekrutacyjną na osobistym koncie rejestracyjnym 
w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. 

▪ Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia w kolejnym przesunięciu listy, powinien postępować zgodnie 
z komunikatem komisji rekrutacyjnej, tj. złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie i miejscu.

▪ W przypadku wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów kandydat otrzyma informację o zakończeniu 
postępowania rekrutacyjnego i status osoby niezakwalifikowanej.

KROK III
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW
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Wyniki rekrutacji kandydat otrzymuje na swoje osobiste konto 

rejestracyjne                                                    

– w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. 

Kandydat został zakwalifikowany na studia

▪ Należy postępować zgodnie z komunikatem wydziałowej 

komisji rekrutacyjnej, tj. złożyć wymagane dokumenty we 

wskazanym terminie i miejscu. 

KROK III
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW
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▪ Komunikat o terminie i miejscu złożenia dokumentów podaje wydziałowa komisja rekrutacyjna wraz 

z informacją o wynikach rekrutacji w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. 

▪ W zakładce tej kandydat znajdzie również link do dalszych kroków i dokumentów; znajdują się tam dokumenty 

do wydruku i podpisania.

▪ Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się na stronie rekrutacja.uw.edu.pl.

Dokumenty można złożyć:

▪ osobiście 

▪ za pośrednictwem osoby trzeciej

Jeśli kandydat nie złoży dokumentów we wskazanym terminie, oznacza to, że rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i nie 

uzyskuje na nim wpisu na listę studentów.

KROK IV
- ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
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▪ Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów kandydat 

uzyskuje wpis na listę studentów.

▪ Informacja na ten temat zamieszczana jest przez wydziałową 

komisję rekrutacyjnym na osobistym koncie rejestracyjnym 

kandydata, w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne.

▪ Jeśli kandydat nie posiada obywatelstwa polskiego, 

dodatkowo otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia.

KROK V
- PRZYJĘCIE NA STUDIA
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▪ Po przyjęciu na studia należy skontaktować się z wydziałem, który prowadzi wybrany kierunek 

studiów, celem uzyskania dalszych instrukcji, w tym m.in. dostępu do systemu USOS, czy też 

dokonania płatności za studia.

▪ Gdy student otrzyma dostęp do USOS, będzie mógł m.in. złożyć wniosek o akademik i zapisać się 

na zajęcia.

▪ UWAGA! Opłaty za studia należy wpłacać na numer konta podany w systemie USOS, 

a nie na numery kont przeznaczone do opłat rekrutacyjnych. 

KROK VI
- DALSZE DZIAŁANIA ZWIAZANE Z PODJĘCIEM STUDIÓW


