
IRK

Instrukcja obsługi Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 
dla Kandydata do Szkoły Doktorskiej 

Instrukcja nie dotyczy kandydatów do Szkoły Doktorskiej rekrutujących się w ramach programu Doktorat wdrożeniowy. W ich przypadku zostanie uruchomiona oddzielna rekrutacja, której termin
będzie uzależniony od publikacji wyników przez MEiN. Kandydaci będą rekrutowani poza limitem, w osobnym postępowaniu rekrutacyjnym dedykowanym wyłącznie dla laureatów programu
Doktorat wdrożeniowy.



Zgłoszenie 
rekrutacyjne

Formularze 
osobowe

ETAPY REJESTRACJI W SYSTEMIE
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Zestawy pytań Status kwalifikacji

niezakwalifikowany

• Uzupełnij sekcję Kompetencje
• Uzupełnij sekcję Znajomość języka angielskiego
• Uzupełnij sekcję Informacja na temat uznania zagranicznego dyplomu
• Dokonaj płatności
• Uzupełnij sekcję Zarys koncepcji pracy badawczej i zgoda potencjalnego

promotora
• Pobierz dokumenty z sekcji Dokumenty i dalsze kroki
• Wgraj uzupełnione dokumenty w sekcji Skany podpisanych dokumentów

Konto 
w systemie IRK

• Wejdź na https://irk.pw.edu.pl/pl/
• Utwórz konto
• Otwórz link aktywacyjny 
• Zaloguj się
• Wybierz rekrutację

• Uzupełnij podstawowe dane osobowe
• Uzupełnij adres i dane kontaktowe
• Dodaj zdjęcie
• Uzupełnij informacje o wykształceniu

• Przejdź do zakładki Oferta
• Wybierz dyscyplinę i zapisz się

Po przeprowadzeniu oceny
merytorycznej zespół kwalifikacyjny
ustawia status kwalifikacji

zakwalifikowany
• Uzupełnij sekcję Oświadczenie o

wyborze szkoły doktorskiej -
zakwalifikowany

• Uzupełnij sekcję Skany podpisanych
dokumentów - zakwalifikowany

Zakończenie procedury

https://irk.pw.edu.pl/pl/


TWORZENIE KONTA

Wejdź na https://irk.pw.edu.pl/pl/

Kliknij „utwórz konto”

Zaakceptuj klauzulę informacyjną
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https://irk.pw.edu.pl/pl/
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Wpisz adres e-mail oraz hasło

Kliknij „utwórz konto” 

Wiadomość z linkiem aktywacyjnym zostanie 
wysłana na wskazany adres mailowy



5

Zaloguj się do skrzynki mailowej

Aktywuj konto klikając w przesłany link aktywacyjny

Zaloguj się” w systemie za pomocą wcześniej 
wprowadzonych danych



OFERTA
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Po zalogowaniu przejdź do sekcji 
„Zgłoszenia rekrutacyjne”

„Przejdź do oferty”

Wybierz rekrutację do Szkoły Doktorskiej



Uwaga!
Wybór dyscypliny na tym etapie nie będzie możliwy, z powodu braku wymaganych danych,
dlatego po wybraniu rekrutacji przejdź ponownie do sekcji „Moje konto”

`
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Przejdź do sekcji „Moje konto”

Przejdź do sekcji „Formularze osobowe”

Uzupełnij „Podstawowe dane osobowe”

FORMULARZE OSOBOWE - Podstawowe dane osobowe
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Jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa 
oraz numeru PESEL pojawi się dodatkowa 
sekcja  „Dodatkowe dane osobowe”

Uzupełnij wymagane pola



Adres i dane kontaktowe
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Przejdź do sekcji „Adres i dane kontaktowe”

Uzupełnij wymagane pola



Zdjęcie
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Przejdź do sekcji „Zdjęcie”

Zapoznaj się z Wymaganiami 
dotyczącymi zdjęć

Wgraj czytelną fotografię w 
formacie JPG nieprzekraczającą 
rozmiaru 50 KB

Uwaga!
Zdjęcie wgrane na tym etapie będzie umieszczone w Twojej legitymacji 
doktoranckiej w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
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Przejdź do sekcji „Wykształcenie”

Uzupełnij informacje dotyczące 
wykształcenia średniego

Uzupełnij informacje dotyczące 
wykształcenia wyższego

Wykształcenie
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Jeśli posiadasz dyplom wydany
Polsce wybierz „dyplom magistra” 
Uzupełnij informacje dotyczące 
dyplomu
Przejdź do edycji w celu uzupełnienia 
danych dotyczących dyplomu
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„Zapisz i dodaj plik”

Wgraj skan dyplomu, zaświadczenia o 
obronie, bądź zaświadczenia o planowanej 
obronie

Uwaga!
Ostateczny termin wgrania dyplomu / zaświadczenia o obronie to 
20.09.2022 14:59.
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Po dodaniu załącznika „Edytuj wyniki 
egzaminów” 

Zaznacz „Czy zdawany” oraz
uzupełnij „Wynik egzaminu”

Uwaga!
Jeśli nie posiadasz jeszcze wyników zaznacz tylko „Czy zdawany” i wróć 
do tej sekcji niezwłocznie po ich uzyskaniu.
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Jeśli posiadasz dyplom wydany
poza Polską wybierz „dyplom zagraniczny” 

Uzupełnij informacje dotyczące dyplomu

„Zapisz i wróć” a następnie „edytuj” dyplom 
zagraniczny w celu wgrania dokumentu
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Wgraj skan dyplomu

W przypadku dyplomu zagranicznego 
wyniki będą obliczane indywidualnie 
przez zespół kwalifikacyjny, dlatego w 
celu przyśpieszenia tego procesu wgraj 
dodatkowo transkrypt ocen / suplement 
do dyplomu
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Po prawidłowym uzupełnieniu danych 
przy dyplomie pojawi się symbol 

W przypadku braku załącznika, 
danych dotyczących dyplomu bądź 
nieuzupełnienia wyników egzaminów 
dla Polskiego dyplomu magistra pojawi 
się dodatkowa informacja. 
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ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Przejdź do sekcji „Moje konto”, 
a następnie wybierz „Zgłoszenia 
rekrutacyjne”

„Przejdź do oferty” 

Wybierz dyscyplinę
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Po wyborze dyscypliny „Zapisz się”

Zapoznaj się z dokumentami Szkoły Doktorskiej 
– ten krok jest wymagany w celu kontynuacji 
procesu rekrutacyjnego. Dokumenty dostępne 
są na stronie Szkoły Doktorskiej.

Wybierz dyplom do celów rekrutacyjnych

https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW


Kompetencje
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Uzupełnij zestaw pytań „Kompetencje”



Informacja na temat uznania zagranicznego dyplomu
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Uzupełnij zestaw pytań „Informacja na temat 
uznania zagranicznego dyplomu”

Jeśli posiadasz dyplom wydany na terenie UE 
wybierz Nie i Kontynuuj

Jeśli posiadasz dyplom spoza UE wybierz Tak, 
a następnie dołącz Informację o uznaniu 
dyplomu wydaną przez NAWA

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach


Znajomość języka angielskiego
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Uzupełnij zestaw pytań „Znajomość języka 
angielskiego”

Uwaga!
Znajomość języka angielskiego jest wymagana w celu 
kontynuacji procesu rekrutacyjnego. Jeśli zaznaczysz 
odpowiedź Nie, oświadczenie o znajomości języka 
angielskiego nie będzie możliwe do wygenerowania.
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Po pomyślnym utworzeniu zgłoszenia
rekrutacyjnego przejdź do sekcji
„Zgłoszenia rekrutacyjne” w celu
dokonania płatności oraz uzupełnienia
pozostałych zestawów pytań

`



Przejdź do „Płatności”

Sprawdź „Twoje indywidualne konto do wpłat” 
i dokonaj na nie wpłaty w odpowiedniej kwocie.

Każde kolejne zgłoszenie rekrutacyjne wymaga 
oddzielnej opłaty

Po zaksięgowaniu płatności status zmieni się 
na

Płatności
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`

`

`
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Przejdź do sekcji „Zgłoszenia 
rekrutacyjne”

Uzupełnij pozostałe dwa zestawy 
pytań
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Przejdź do sekcji „Zarys koncepcji pracy badawczej 
i zgoda promotora”
Uzupełnij wszystkie wymagane pola

Uwaga!
Tylko po uzupełnieniu wszystkich pól zapiszesz dane dla tego 
zestawu. W przypadku nieuzupełnienia chociażby jednego 
pola dane nie zostaną zapisane. 

Zarys koncepcji pracy badawczej i zgoda promotora
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Wróć do sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne”
Otwórz „Dokumenty i dalsze kroki”



Pobierz dokumenty wymagane na tym etapie
rekrutacji, uzupełnij o brakujące dane oraz
podpisy

Uwaga!
Jeśli nie wypełnisz zestawu pytań dla tego 
oświadczenia pojawi się taki komunikat:

Uwaga!
Jeśli nie wypełnisz zestawu pytań dla tego 
oświadczenia pojawi się taki komunikat:
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Dokument wymaga podpisu potencjalnego promotora!

Dokument wymaga podpisu potencjalnego promotora!



30

Wróć do sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne”
Otwórz „Skany podpisanych dokumentów”
Wgraj wcześniej pobrane oraz poprawnie uzupełnione dokumenty w odpowiednie
miejsca

Uwaga!
• Zwróć uwagę na nazwę dokumentu!

• Musisz wgrać wszystkie dokumenty oznaczone * w celu zapisania całej sekcji. W przypadku 

braku nawet jednego z wymaganych dokumentów zapisanie danych nie będzie możliwe.
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Po uzupełnieniu zestawów pytań przy 
każdym powinien znaleźć się symbol 
Po zaksięgowaniu płatności pojawi się 
ona jako opłacona
Zostaniesz zaproszony na rozmowę 
rekrutacyjną tylko wtedy, gdy wszystkie 
wymagane dokumenty zostaną wgrane 
do systemu. 
W przypadku braku wymaganych 
dokumentów lub wgrania 
nieuzupełnionych dokumentów pojawi 
się status:

Nie zostaniesz wtedy zaproszony na 
rozmowę rekrutacyjną.
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Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą
weryfikację merytoryczną zostaną
zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.

Po rozmowie zespół kwalifikacyjny zmieni
status na:

ZAKWALIFIKOWANY – w przypadku
uzyskania wymaganej liczby punktów
NIEZAKWALIFIKOWANY – w przypadku
nieuzyskania wymaganej liczby punktów

Jeśli jesteś ZAKWALIFIKOWANY uzupełnij dwa dodatkowe zestawy pytań.
Jeśli tego nie zrobisz nie zostaniesz umieszczony na liście przyjętych.



Oświadczenie o wyborze szkoły doktorskiej - zakwalifikowany

Przejdź do sekcji „Oświadczenie o wyborze szkoły 
doktorskiej - zakwalifikowany”
Uzupełnij wszystkie wymagane pola
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Jeśli nie kandydowałeś do innej szkoły doktorskiej 
wybierz „Nie”

Jeśli kandydowałeś do innej szkoły doktorskiej wybierz 
„Tak” oraz złóż wymagane oświadczenie (pobierzesz je 
w sekcji Dokumenty i dalsze kroki)
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Przejdź do sekcji „Skany podpisanych dokumentów -
zakwalifikowany”
Wgraj wszystkie wymagane oświadczenia (pobierzesz 
je w sekcji Dokumenty i dalsze kroki)

Oświadczenie o wyborze dyscypliny wymagane jest tylko w 
przypadku zakwalifikowania do więcej niż jednej dyscypliny 
w ramach Szkoły Doktorskiej PW

Skany podpisanych dokumentów - zakwalifikowany



Pomoc
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Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij 
do nas zapytanie za pomocą 
systemu IRK lub na adres 
dod@pw.edu.pl.

Uwaga!
Twoje zgłoszenie rekrutacyjne 
zostanie zweryfikowane dopiero 
po zamknięciu systemu.
W trakcie trwania rekrutacji nie 
będziesz informowany o brakach i 
nie będzie możliwości uzupełnienia 
brakujących danych, dlatego 
dokładnie uzupełnij wszystkie 
zestawy pytań.

mailto:dod@pw.edu.pl

