
REKRUTACJA NA UMK KROK PO KROKU 

 

1. Zapoznaj się z ofertą kierunków studiów oraz zasadami rekrutacji. 

2. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 

3. Uzupełnij wszystkie dane osobowe (zakładki: adres, wykształcenie oraz inne). 

4. Wgraj wszystkie wymagane dokumenty. Muszą być zalegalizowane i przetłumaczone na 
język polski przez tłumacza przysięgłego. Oryginał świadectwa/dyplomu wgraj wraz 
z plikiem z tłumaczeniem w jednym dokumencie.  

5. Wybierz dowolną liczbę kierunków studiów (spośród wszystkich kierunków oferowanych 
przez UMK). 

6. Wpłać wyliczoną przez IRK opłatę rekrutacyjną na wskazany przez system indywidualny 
numer konta. Liczy się data dokonania przelewu. Informacja o zaksięgowaniu przelewu 
pojawi się w IRK po 2-3 dniach. 

7. Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji należy mieć uzupełnione dane, 
wprowadzone skany dokumentów, zaznaczone kierunki studiów i wniesioną opłatę 
rekrutacyjną w wyznaczonym terminie. Tylko taką rejestrację uznaje się za kompletną. 

8. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być zamieszczone w systemie IRK przed 
złożeniem dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (zdjęcie będzie umieszczone 
w formularzu podania o przyjęcie na studia; nie musi być zamieszczone do dnia zamknięcia 
rejestracji elektronicznej). Zdjęcie otrzyma status „oczekujące na akceptację”. Będzie 
akceptowane we wrześniu, przed wydrukowaniem legitymacji. 

9. Kandydaci na kierunki artystyczne muszą przystąpić do egzaminów wstępnych, 
a niektórzy kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.  

10. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji sprawdź w IRK komunikat w sprawie zakwalifikowania 
na studia. 

Jeśli na Twoim koncie w IRK wyświetli się informacja „zakwalifikowany na studia” 
w wyznaczonym terminie dostarcz komplet oryginalnych wymaganych dokumentów. 

  

REJESTRACJA W IRK 
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WYMAGANE DOKUMENTY:  

I. Studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie: 

 Świadectwo dojrzałości lub równorzędne opatrzone apostille/zalegalizowane 
 Wykaz przedmiotów i ocen (jeśli na świadectwie brakuje takich informacji) opatrzony 

apostille /zalegalizowany przez odpowiednie organy 
 Zaświadczenie odpowiedniej instytucji (np. szkoły), że świadectwo uprawnia do 

kontynuowania nauki na uczelni wyższej, jeśli taka informacja nie widnieje na 
dokumencie  

II. Studia drugiego stopnia  

 Dyplom ukończenia studiów (opatrzony apostille /zalegalizowany) 
 Suplement z wykazem przedmiotów i ocen (opatrzony apostille/zalegalizowany) 

POZOSTAŁE WYMAGANIA:  

 Potwierdzenie znajomości języka polskiego w przypadku studiów w języku polskim 
(certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1/w przypadku 
ubiegania się o miejsce na Wydziale Nauk o Zdrowiu co najmniej B2)  

 Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 w przypadku 
studiów w języku angielskim (Bydgoszcz – weryfikowana na etapie rozmowy 
kwalifikacyjnej)  

a) Certyfikat IELTS (B2 min. 5.5 - C1 min. 7 - C2 min. 8.5)  
b) Certyfikat B2 First (A/B/C)  
c) Certyfikat C1 Advanced (A/B/C) 
d) C2 Proficiency (A/B/C) 
e) TOEFL (B2 min. 72 - C1-C2 min. 95 w przypadku IBT)  
f) Dyplom szkoły/uczelni potwierdzający ukończenie danego etapu edukacyjnego 

z językiem angielskim jako wykładowym 

 Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
nauki w przypadku kierunku studiów, w trakcie których istnieje ryzyko narażenia na 
działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych 

 Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (do wglądu po przyjęciu) 

a) aktualna polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw 
nieszczęśliwych wypadków  

b) Karta EKUZ  
c) oświadczenie o przystąpieniu/deklaracja chęci przystąpienia do ubezpieczenia 

 Dokumenty potwierdzające zwolnienie z opłat za studia  

a) ważna Karta Polaka 
b) zezwolenie na pobyt stały 
c) zezwolenie rezydenta długoterminowego UE 

WYMAGANE DOKUMENTY 
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d) zezwolenie na pobyt czasowy  
e) decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia 
f) dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w RP 
g) dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem RP pod 

warunkiem zamieszkiwania w RP 
h) certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1/C2 wydany przez 

Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty za studia (do 30 września 2021) 

 Tłumaczenia przysięgłe ww. dokumentów, jeśli są sporządzone w języku innym niż 
polski lub angielski 

 Skan paszportu/dowodu osobistego 


