
Studia na ZUT w Szczecinie  
Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) - krok po kroku 

1. TWORZENIE KONTA I LOGOWANIE 
Aby przystąpić do rekrutacji na studia należy w pierwszej kolejności założyć osobiste konto 
rejestracyjne w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).  
Po wejściu na stronę https://irk.zut.edu.pl/pl/ należy wybrać odpowiednią rekrutację (np. 
„Rekrutacja na studia II stopnia studia stacjonarne”), w prawym górnym rogu kliknąć  „Utwórz 
konto” aby zarejestrować się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), przeczytać i 
zaakceptować  „Klauzulę informacyjną”, a następnie kliknąć przycisk „Kontynuuj” (rys. 1).  
Spowoduje to przejście do strony „Utwórz konto”, na której należy podać adres e-mail a także 
hasło (rys. 2). Po naciśnięciu przycisku „Utwórz konto” na podany adres e-mail zostanie 
wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji konta. Wejście na podany adres w mail-u 
spowoduje aktywowanie konta i możliwość zalogowania się do IRK (rys. 3).   

rys. 1. Tworzenie konta w IRK – akceptacja klauzuli informacyjnej 

 

rys. 2. Podanie adresu e-mail i hasła 

 

https://irk.zut.edu.pl/pl/


rys. 3. Informacja o wysłanym mail-u, mail z linkiem do aktywacji konta i informacja po aktywacji 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA 
Strona „Moje konto” (rys. 4) pełni rolę podstawowego „centrum dowodzenia” kandydata 
zarejestrowanego w systemie IRK. W poszczególnych zakładkach są dostępne m.in 
podstawowe dane osobowe, zdjęcie, informacje o kontach i metodach logowania do systemu, 
odnośnik do formularzy edycji danych osobowych, odnośnik do studiów, na które kandydat się 
zapisał, informacje o opłatach rekrutacyjnych oraz o wniesionych opłatach oraz wymaganych 
dokumentach.  
 

rys. 4. Moje konto 

 

 



3. Po zalogowaniu się do IRK w zakładce „Formularze osobowe” (rys. 5) należy 
uzupełnić: 
„Podstawowe dane osobowe” (rys. 6) 
„Adres i dane kontaktowe” (rys. 7) 
„Zdjęcie” (rys. 8) 
 „Wykształcenie” (rys. 9) 
 „Dodatkowe dane osobowe” 
Prosimy o wypełnienie w formularzach wszystkich wymaganych pól oznaczonych 
gwiazdką. 
 
rys. 5. Moje konto zakładka „Formularze osobowe” 

 
 
rys. 6. Podzakładka „Podstawowe dane osobowe” w zakładce „Formularze osobowe” 

  
                rys. 7. Podzakładka „Adres i dane kontaktowe” w zakładce „Formularze osobowe” 

  



 
W podzakładce „Zdjęcie” znajdują się wymagania dotyczące zdjęć. Zdjęcie wgrywane do IRK na 
potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do 
dowodu osobistego. Wymagania te są opisane na stronie, a pełny opis wraz z przykładami można 
znaleźć pod adresem https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu. 
Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie 
zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych 
wymiarach spełniających podane proporcje. System „pilnuje”, aby zdjęcie miało odpowiednie 
proporcje i jakość. 

Przy pomocy przycisku „Przeglądaj…”, wybraniu pliku ze zdjęciem z dostępnych zasobów, przycisku 
„Otwórz”, a następnie przycisku „Zapisz”, można przejść do strony „Kadrowanie zdjęcia”. Na stronie 
„Kadrowanie zdjęcia” dokonuje się kadrowania pobranego pliku przy pomocy białych kwadracików 
znajdujących się na obrzeżu głównego zdjęcia lub jego obrotu o 900 przy pomocy granatowych 
przycisków prawo- lub lewoskrętnie. Po wykonaniu ewentualnych zmian (lub ich braku) przy pomocy 
przycisku „Zapisz” wraca się do podzakładki „Zdjęcie” system informuje że „Zmiany w zdjęciu zostały 
zapisane”, a wykadrowane zdjęcie znajduje się w sekcji „Obecne zdjęcie”. 

UWAGA: Formularz "Zdjęcie" będzie niezbędny do ukończenia procesu rekrutacji na studia, np. w 
przypadku zakwalifikowania na studia należy wydrukować m. in. podanie o przyjęcie na studia (podanie 
ze zdjęciem). Docelowo zatem należy wypełnić również ten formularz najpóźniej do ostatniego dnia 
rejestracji elektronicznej w danej turze rekrutacji. 

rys.8. Podzakładka „Zdjęcie” na zakładce „Formularze osobowe” 

 

W podzakładce „Wykształcenie” (rys. od 9 do 12) należy uzupełnić dane. „Wykształcenie średnie” - 
podać kraj ukończonej szkoły średniej, „Wykształcenie wyższe” podać informację u uzyskanym 
wykształceniu wyższym, rodzaj dokumentu będący podstawą do przyjęcia na studia (dyplom: inżyniera, 
licencjata lub równoważny - przycisk „+Zapisz i dodaj dokument”). Po wpisaniu niezbędnych danych 
dotyczących dyplomu i zapisaniu (przycisk „Zapisz”) (rys. 10), należy kliknąć na "Edytuj wyniki 
egzaminów" (rys. 11), gdzie należy zaznaczyć dwa kryteria rangowania kandydata czyli "Ocena z 
dyplomu – ostateczny wynik ze studiów …" oraz "Średnia ocen uzyskanych w toku studiów ….". 
Następnie wpisuje się uzyskane wyniki - jeżeli już je posiadamy, jeżeli jeszcze nie - to pole to należy 
uzupełnić do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej zgodnie z terminami rekrutacji oraz zapisać 
formularz klikając przycisk „Zapisz” (rys.12). 



Kandydaci rekrutujący się na studia drugiego stopnia zazwyczaj nie mają w momencie rejestracji 
swoich dyplomów (inżynierskich, licencjackich). Na stronie dodawania dokumentu wymagane jest 
podanie rodzaju dokumentu, roku uzyskania i kraju wydania. Pozostałe dane (numer dokumentu, data 
wydania, instytucja i miejsce wystawienie dokumentu) kandydat będzie musiał uzupełnić przed 
wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia. Wówczas może zmienić datę, natomiast nie ma 
możliwości zmiany rodzaju dokumentu. Braki w danych są wyraźnie wskazane na stronie z listą 
dokumentów (rys. 11).  

Kandydat może w dowolnym momencie (do momentu zakończenia tury rekrutacji) uzupełnić dane na 
stronie edycji dokumentu. Może także wgrać plik z dokumentem.17  

rys. 9. Dane o wykształceniu kandydata na studia 

 
rys. 10. Strona „Dodaj dokument” edycja dokumentu wymaganego do podjęcia studiów  

  



rys. 11. Dokumenty wymagane do podjęcia studiów 

 

Na rys. 12 widać stronę do edycji wyników egzaminów dla dokumentu „Dyplom inżyniera”. Z 
dokumentem związano typ egzaminu inżynier, a z kolei z tym typem egzaminu dwa egzaminy. Jeśli 
kandydat zaznaczy przy egzaminie opcję „Czy zdawany”, to zostanie uaktywniona opcja „Znam wynik”. 
Jeśli natomiast zaznaczy opcję „Znam wynik”, to uzyska możliwość wpisania wyniku. Dzięki takiej 
konstrukcji w systemie wiadomo zarówno, które egzaminy kandydat zdawał, jak i które wyniki już zna 
i wprowadził, a które wprowadzi w późniejszym terminie. Wskazanie wyników egzaminów jest 
potrzebne do wyliczenia formuły rankingowej. 

Jeśli do dokumentu jest podpięty jakiś egzamin, to w formularzu z wynikami egzaminów musi być 
zaznaczone cokolwiek (wystarczy opcja „Czy zdawany), żeby dokument mógł zostać uznany za 
uzupełniony. 

rys. 12. „Edytuj wyniki egzaminów” wyniki związane z uzyskaniem dyplomu - zaznaczenie 
zdawanych egzaminów 
 

 

 



 
Ostatnia podzakładka  w zakładce „Formularze osobowe” to „Dodatkowe dane osobowe”, które 
podaje kandydat (rys. 13). 
Rodzaj, seria i numer, data ważności i kraj wydania dokumentu tożsamości. 

rys. 13. Podzakładka „Dodatkowe dane osobowe” na zakładce „Formularze osobowe”  

 
 

4. OFERTA - wybór kierunku studiów 
Następnym krokiem jest przejście na stronę „Oferta” (rys. 14) i wybranie kierunku studiów. Po 
zapoznaniu się z opisem kierunku studiów należy dla aktualnie trwającej tury rekrutacji 
nacisnąć przycisk „Zapisz się” (rys. 15), co spowoduje przejście do strony „Nowe zgłoszenia 
rekrutacyjne” (rys. 16). 
 

rys. 14. „Oferta” dydaktyczna uczelni – strona główna, filtry  

 

 



rys. 15. „Oferta” dydaktyczna uczelni –  wybór kierunku studiów strona z opisem kierunku 

 

 
 
 
Po wybraniu „Dokumentu uprawiającego do podjęcia studiów” należy nacisnąć przycisk „Kontynuuj”, 
co przeniesie do strony „Dodatkowe informacje” (ankieta dla kandydata). Po uzupełnieniu każdej 
strony zatwierdzamy ją przyciskiem „Kontynuuj”, co ostatecznie przenosi kandydata do strony 
wybranego kierunku z informacją o pomyślnie utworzonym zgłoszeniu rekrutacyjnym (rys. 20).  
 
rys. 16. Wybór kierunku studiów-„Nowe zgłoszenie rekrutacyjne”  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



rys. 17. „Dodatkowe informacje” – „Ankieta kandydata na studia” 

 

rys. 18. „Dodatkowe informacje” - „Zestaw pytań dla kandydata na studia II stopnia” 

 
 

rys. 19. „Dodatkowe informacje” – „Specjalność” 

 
 



 
rys. 20. Pomyślnie utworzone zgłoszenie rekrutacyjne 

 

 
 
5. ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE 

W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” (rys. 21) są zgromadzone wszystkie zgłoszenia kandydata na 
studia z podziałem na rekrutacje. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą 
formę studiów - studia stacjonarne lub niestacjonarne oraz poziom kształcenia studia pierwszego lub 
drugiego stopnia. Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo 
wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych 
wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej 
preferowanego. W zakładce jest dostępna informacja o dostarczonych/brakujących dokumentach 
wymaganych do podjęcia danych studiów, uregulowaniu płatności, wynik punktowy rekrutacji, 
informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu na studia. Jeśli nadal trwa tura rekrutacji, to jest dostępny 
odnośnik pozwalający na wycofanie zgłoszenia. Kandydat widzi komentarz wpisany przez osobę 
dokonującą kwalifikacji kandydatów. 

Odnośnik Ustal priorytety prowadzi do strony, na której są widoczne zgłoszenia (rys. 22). Kandydat 
może zmieniać ich kolejność na liście, tym samym określając priorytet rozpatrywania podań o przyjęcie 
na studia. Odnośnik wyświetla się tylko wtedy, gdy mamy jakieś zgłoszenie w rekrutacji z priorytetami 
(maksymalnie 3 kierunki studiów). Aktualny priorytet zgłoszenia jest widoczny dla kandydata na liście 
zgłoszeń.  
 

 

 

 



rys. 21. Zgłoszenia na studia 

 

rys. 22. Ustawienie priorytetów zgłoszeń  

6. OPŁATA REKRUTACYJNA  

W zakładce „Płatności” (rys. 23) jest widoczne podsumowanie operacji finansowych na koncie 
kandydata w IRK. Wpłaty na konto mają dodatnią wartość w kolumnie „Kwota”, a należności — 
ujemną. Aktualny status opłaty wyświetlany jest w kolumnie „Status”. W kolumnie Termin 
płatności znajduje się data, do której najpóźniej należy dokonać przelewu, a poniżej — w nawiasie 
— data, do której przelew musi dotrzeć do Uczelni. Jeżeli opłata nie zostanie zaksięgowana w 



terminie (data w nawiasie), to zgłoszenie nie jest rozpatrywane. Kandydat może w ramach każdego 
z postępowań rekrutacyjnych zadeklarować maksymalnie trzy kierunki studiów, na które wnosi jedną 
opłatę rekrutacyjną. Opłata księgowana jest na koncie kandydata w ciągu 2-3 dni roboczych. 

rys. 23. Zakładka „Płatności” strony „Moje konto” (kandydat zadeklarował dwa kierunki – dotyczy 
jednej formy studiów) 

rys. 24. Zakładka „Płatności” strony „Moje konto” (kandydat zadeklarował jeden kierunek  na 
studiach niestacjonarnych i dwa kierunki na studiach stacjonarnych – wnosi dwie opłaty) 

 

 



Odnośnik „Ustal priorytety” prowadzi do strony, na której są widoczne płatności (rys. 25). 
Zgłoszenia ze współdzieloną opłatą są w jednym polu. Kandydat może zmieniać ich kolejność na 
liście, tym samym określając kolejność rozliczania. Jest to istotne dla księgowania płatności, 
ponieważ w przypadku, gdy środków na koncie kandydata nie starcza pokrycie opłat za wszystkie 
zgłoszenia, w pierwszej kolejności są opłacane te o wyższym priorytecie. 
Priorytety płatności można zmienić, dopóki nie minie tura, której dotyczą.   

rys. 25. Priorytet płatności 

 

 
7. SKŁADANIE DOKUMENTÓW — PODANIE, DODATKOWE DOKUMENTY  

W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” (rys. 26) jest dostępny wiersz „Dodatkowe informacje”, z 
listą dodatkowych dokumentów, jakie należy przygotować w przypadku przyjęcia na studia. 
Odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki” (rys. 27) prowadzi do strony, na której są dostępne 
odnośniki do dokumentów, które kandydat powinien wydrukować, podpisać i dostarczyć po 
ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia we wskazanym przez komisję 
rekrutacyjną miejscu i terminie.  
 
rys. 26. „Dodatkowe informacje” 

 



rys. 27. Wykaz dokumentów  

 

8. WIADOMOŚCI I PYTANIA Z PROŚBĄ O POMOC  

W zakładce „Pomoc” (rys.28) kandydat może wpisać wiadomość, która zostanie przesłana do 
odpowiedniej komisji rekrutacyjnej. Zaleca się zadawanie pytań w kontekście studiów i/lub rekrutacji. 

rys. 28. Pytanie z prośbą o pomoc wysłane do danej komisji rekrutacyjnej 

 



rys. 29. Lista wiadomości na koncie kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


