
 
 

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 
DZIAŁ MOBLINOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

 

1. „Utwórz konto” (w prawym górnym rogu), aby zarejestrować się w systemie. Przeczytaj  

i zaakceptuj „Klauzulę informacyjną”, a następnie naciśnij „Kontynuuj”. Wpisz adres e-mail  

i stwórz hasło do konta. Link aktywacyjny zostanie wysłany na wskazany adres e-mail. 

 

2. Uzupełnij wszystkie swoje dane osobowe, w zakładce „Moje konto”: 

 Dane osobowe, dane kontaktowe, dodatkowe informacje; 

 Uzupełnij informacje dotyczące wcześniejszej edukacji: 

 Kandydat na studia licencjackie powinien podać informację o świadectwie dojrzałości; 

 Kandydat na studia magisterskie powinien wskazać informację o dyplomie licencjata, 

 Prześlij zdjęcie 

 Ustaw powiadomienia  

 

3. Wybierz rejestrację na wybrany poziom studiów i wybierz program studiów dostępny dla 

danej rejestracji 

 

4. Sprawdź kryteria kwalifikacji dla konkretnego kierunku studiów 

 

5. „Zapisz się” na wybrany program i odpowiedz na dodatkowe pytania (zakwaterowanie itp.) 

 

6. Załącz dokumenty potwierdzające wcześniejszą edukację według wymagań dla danego etapu 

rekrutacji. 

 

WAŻNA UWAGA! Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nie ponosi 

odpowiedzialności za błędnie wprowadzone w formularzu dane, niewpisanie lub podanie 

nieprawdziwych informacji oraz nie załączenie wymaganych dokumentów przez kandydata przy 

rejestracji indywidualnej. 

 

 

KROK 1 

REJESTRACJA ONLINE -> IRK.ZUT.EDU.PL 
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WIADOMOŚCI: Kandydaci mogą kontaktować się z biurem rekrutacyjnym za pośrednictwem systemu 

IRK. Skorzystaj z przycisku „Pomoc” i napisz swoje zapytanie. Odpowiedź będzie widoczna  

w „Moje konto” – „Wiadomości”. 
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1. Dokumenty należy wgrać na konto kandydata w systemie IRK; 

 

2. Kandydat może wybrać tylko jeden ze wskazanych w systemie dokumentów  

(w polu „Rodzaj dokumentu”); 

 Kandydaci na studia licencjackie powinni podać informację o świadectwie dojrzałości 

 Kandydaci na studia magisterskie powinni podać informację o dyplomie licencjata 

 

3. Weryfikację można przeprowadzić tylko do upływu terminu rejestracji; 

 

4. Informacja o weryfikacji (pozytywna, negatywna z komentarzami), będzie dostępna w ciągu 7 

dni od daty przesłania. 

 

 

 

KROK 2 

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WCZEŚNIEJSZE WYKSZTAŁCENIE 
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1. Kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 85 zł na konto 

bankowe wskazane w systemie IRK. 150 zł (studia stacjonarne I stopnia na kierunki 

artystyczne: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia) 
2. Zgłoszenia kandydatów nie zarejestrowane przez WPUT w Szczecinie, nie będą rozpatrywane. 

3. Potwierdzenie, że wpłata została otrzymana, będzie widoczne na koncie kandydata w systemie 

IRK.  

4. W przypadku niezarejestrowania wpłaty przez system w wyznaczonym terminie kandydaci są 

zobowiązani do przesłania potwierdzenia wpłaty do biura rekrutacyjnego.  

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko kandydata, identyfikator IRK oraz wybrany program 

studiów, np.: „Jan Kowalski, 142, Ekonomia”  

Dane do przelewów: 

Numer rachunku bankowego (IBAN): PL+26 cyfr indywidualnego rachunku bankowego 

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A. 

Właściciel rachunku: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

SWIFT: WBKPPLPP 
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WPŁATA OPŁATY REKRUTACYJNEJ 
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1. Po weryfikacji dotychczasowego wykształcenia publikowana jest lista kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia. 

 

2. Informacja o kwalifikacji będzie widoczna na koncie aplikanta w systemie IRK. 

 

3. W przypadku zbyt małej liczby zarejestrowanych kandydatów Uczelnia może otworzyć drugą 

turę rekrutacji. 

WAŻNA UWAGA! Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo 

do nierozpoczęcia określonego kierunku studiów, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt 

małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia. 

POWIADOMIENIA 

Wszelkie zmiany do wniosku (zmiana statusu przyjęcia, zaakceptowanych dokumentów itp.), będą 

widoczne w „Moje konto” – „Powiadomienia” 
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POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI 
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1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w systemie IRK wszystkie wymagane 

dokumenty zgodnie z harmonogramem. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie 

jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów. 

 

2. Na koncie rejestracyjnym kandydata w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne” w ramach wybranego 

kierunku studiów, będą dostępne poprzez link „Dokumenty i dalsze kroki” następujące 

dokumenty: 

 kwestionariusz osobowy, 

 oświadczenie o gotowości do podjęcia studiów, 

 powyższe dokumenty powinny być wydrukowane, podpisane przez kandydata i złożone 

wraz z innymi wymaganymi dokumentami. 

 

3. Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać wprowadzone do systemu w wyznaczonym 

terminie. 

WAŻNA UWAGA! Kandydaci przyjęci na dany kierunek będą zobowiązani do przedstawienia wszystkich 

oryginalnych wersji papierowych wymaganych dokumentów po przybyciu i rejestracji na Uczelni. 
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ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
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1. Wyniki kwalifikacji będą dostępne zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

 

2. Wynik kwalifikacji będzie widoczny na koncie aplikanta w systemie IRK. 

 

3. Kandydaci przyjęci na dany program otrzymają indywidualne potwierdzenie przyjęcia  

(list akceptacyjny, potwierdzenie zakwaterowania (jeśli dotyczy)), w ciągu 14 dni od daty 

potwierdzenia przyjęcia. 

 Dokumenty będą wysyłane przez system IRK. 

 

 

KROK 6 

WYNIKI REKRUTACJI 


