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Anna Olczak

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Historia IRK
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IRK – Historia

https://www.usos.edu.pl/sites/default/files/en-eunis-2004-bled-irk.pdf
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Czerwiec 2004, IRK na UW (druga wersja)
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2006 r. – rejestracja na wszystkie studia na Uniwersytecie za pomocą systemu IRK.

do 2009 r. – Centralne Egzaminy Wstępne  (CEWy) dla osób z tzw. starą maturą.

Przez kilka lat na UW funkcjonowały równolegle dwie „Irki” IRK i IRK2
IRK – studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie,
IRK2 – studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia częściowe dla cudzoziemców.

styczeń 2017 – rekrutacja na studia I i II stopnia od semestru letniego poprzez system IRK2.
styczeń 2018 – rekrutacja na studia I i II stopnia od semestru letniego poprzez system IRK2.

2019 r. – rejestracja na wszystkie studia na Uniwersytecie za pomocą systemu IRK2.

2021 r. – 278 programów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

23 lipca 2021 r. – wygenerowanie, podpisanie i udostępnienie kandydatom pierwszych decyzji 
elektronicznych w systemie IRK2.

IRK na Uniwersytecie Warszawskim
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Rekrutacje – w każdym roku akademickim:

I, II stopień i jednolite mgr – ok. 275 programów
Podyplomowe – ok. 85 programów
Doktoranckie - ok. 40 dziedzin/dyscyplin naukowych

W sumie w systemie IRK:

159 261 kandydatów
213 421 zgłoszeń

IRK na Uniwersytecie Warszawskim
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• Automatyzacja procesów rekrutacyjnych 
m.in. płatności księgowane na kontach kandydatów w czasie rzeczywistym, wiadomości 
oferujące dostęp do całości komunikacji z kandydatem, „formuły” – przeliczanie punktów 
kandydatów.

• Jednolitość procesów 
m.in. generowanie jednolitych dokumentów składanych przez kandydatów, jednolite 
dokumenty tworzone przez komisje rekrutacyjne, zestawy pytań standaryzujące dane 
zbierane od kandydatów, potwierdzenie matur z KReM.

• „Mądrość organizacyjna” 
m.in. dane zachowywane po rekrutacjach, porównywalność statystyk, system ról i 
uprawnień, możliwość wprowadzenia do USOS jedynie osób przyjętych.

Kompleksowa rekrutacja
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Wydrukowane, podpisane decyzje były pakowane
do kopert, oznaczane za potwierdzeniem odbioru i
wysyłane tradycyjną pocztą – proces bardzo
zasobochłonny.

Generowanie, podpisywanie i udostępniane decyzji
zostało zredukowane do wykorzystania 3.
przycisków w systemie IRK – proces możliwy do
realizacji przez jedną/dwie osoby w ciągu kilku
godzin.

Papierowe decyzje dla kandydatów 
2020/2021 na jeden z kierunków na 

Uniwersytecie Warszawskim

IRK

Elektroniczne doręczanie decyzji
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Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia:

• ok. 3 100 decyzji dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie.

Komisje Rekrutacyjne:

• blisko 40 tys. decyzji o nieprzyjęciu dla obywateli polskich.

Rezygnacja z elektronicznego doręczenia decyzji:

• 209 osób (240 zgłoszeń), w tym Polacy: 165.
Decyzje elektroniczne przyniosły oszczędności!

Każda z decyzji to oszczędność kosztów (m.in. papieru, 
kopert, kosztów przesyłki),

a także czasu i pracy

Decyzje elektroniczne
po raz pierwszy w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
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„Wprowadzenie na Uniwersytecie Warszawskim
możliwości elektronicznego podpisywania i
doręczania decyzji w sprawach rekrutacyjnych
stanowi ukłon w stronę nie tylko obecnych, lecz
przede wszystkim przyszłych kandydatów na studia.
Jest to również kolejny krok w stronę cyfrowego
obiegu dokumentów w stale rozwijającym się
technologicznie świecie. Wprowadzone rozwiązanie
ułatwiło też pracę członkom komisji rekrutacyjnych,
którzy do tej pory zaangażowani byli w
przygotowanie i wysyłanie decyzji w formie
tradycyjnej.”

prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i 
jakości kształcenia UW składa podpisy w systemie 

Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

prof. Sławomir Żółtek
prorektor ds. studentów i jakości 

kształcenia UW
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Wdrożenie systemu IRK w 
Uniwersytecie Jagiellońskim
Kamil Gajęcki, Kierownik Działu Rekrutacji na Studia
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ERK czy IRK?
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Przygotowanie
Rok 2018 i pierwszy kwartał 2019

Porównanie obu systemów

wstępna analiza funkcjonalności 
IRK w odniesieniu do 

prowadzenia scentralizowanej 
rekrutacji w UJ

Decyzja o wyborze IRK2 Przygotowania i prace techniczne

przygotowanie serwerów

testy aplikacji

dodanie kluczowych funkcjonalności

konfiguracja systemu

dostosowanie wewnętrznych aktów 
prawnych

§
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Przygotowanie 
instalacji 

produkcyjnej

Testy 
przebiegu 
procesu i 

ostateczne 
dostosowanie 
mechanizmów 
oraz procedury 

rekrutacji

Przygotowanie 
katalogu 
studiów i 

informacji dla 
kandydatów

Wdrożenie
Rok 2019 oraz 2020

Szkolenia dla 
użytkowników IRK
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Rekrutacja w roku pandemii 

zdalny dostęp 

obustronna komunikacja

elastyczność systemu

Rekrutacja w liczbach

Proces rekrutacji koordynowany przez 12 osobowy
zespół Działu Rekrutacji na Studia i Sekcji
Systemów Rejestracji Kandydatów, który w roku
2020 przeprowadził po raz pierwszy nabór na
studia za pośrednictwem IRK.

Ponad 150 przeszkolonych użytkowników 
korzystających z IRK w ramach Zespołów 

Rekrutacyjnych.

Skonfigurowanie i przeprowadzenie rekrutacji
dla ponad 270 studiów (łącznie ponad 700 

aktywnych tur).

Obsłużenie ponad 44 000 zgłoszeń rekrutacyjnych 
(w tym blisko 2 200 zgłoszeń kandydatów 

zagranicznych).

IRK
szybkie płatności
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Mariusz Czerniak

IRK na UMK
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Centralna rekrutacja na UMK

• Pierwsza rekrutacja z wykorzystaniem IRK – 2007/2008.

• Wdrożenie zostało poprzedzone ujednoliceniem zasad 
rekrutacji, procedur, a także jej harmonogramu.

• Połączenie z Krajowym Rejestrem Matur uwiarygadnia wyniki 
postępowania rekrutacyjnego.

• Wszystkie listy rankingowe są ustalane w oparciu o wyniki 
kandydatów obliczane na podstawie formuł dostępnych 
w systemie.

• Dane osób wpisanych na listę studentów są centralnie importowane 
do systemu USOS, a dziekanaty otrzymują ich uporządkowaną 
dokumentację.

Od początku wdrożenia – obsługą procesu 
zajmuje się profesjonalny centralny zespół 
sekretarzy rekrutacyjnych
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Wkład UMK w rozwój IRK – System priorytetów

• Kandydat na studia może zarejestrować się na wiele kierunków studiów, 
ale przyjęty może być tylko na jeden.

• Podczas rejestracji ustala swoje priorytety – na pierwszym miejscu 
wskazuje kierunek dla niego najważniejszy.

• Do określonego terminu kandydat może zmienić kolejność kierunków 
na liście priorytetów.

• Jeżeli zostanie zakwalifikowany na którykolwiek z kierunków, na który 
się zapisał, zobowiązany jest złożyć dokumenty wymagane od 
kandydata na studia.

• Złożenie dokumentów jest deklaracją kandydata, że chce uczestniczyć 
w kolejnych etapach kwalifikacji na kierunki o wyższych priorytetach –
jeżeli zwolnią się miejsca, a kandydat osiągnie wymagany do kwalifikacji 
próg punktowy, Komisja Rekrutacyjna bez dodatkowej aktywności 
kandydata przenosi go na kierunek o wyższym priorytecie.
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Efekty stosowania priorytetów

• Lepsze wypełnienie dostępnych limitów miejsc

• Satysfakcja kandydatów – dostanie się na kierunek studiów o najwyższym możliwym priorytecie
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