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Zapisy na kurs 100-lecie „Zwrotnicy” 

Krok 1. Wyszukaj stronję https://irk.uw.edu.pl/ i wybierz z oferty pozycję „Kursy i 

szkolenia”. 
 

 
 

Krok 2. Wskaż właściwy kurs. 
 

 

https://irk.uw.edu.pl/
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Krok 3. Wybierz pozycję „->Zapisz się”. 
 

 
 
Krok 4. Jeśli nie masz konta – utwórz je. 
 

 
 

 
 

 

 



S t r o n a  | 3 

Opracował Konrad Kośla, Wydział Polonistyki UW,  Warszawa dn. 26.01.2023 r. 

Krok 5. Zaakceptuj klauzule dot. przetwarzania danych osobowych. 
 

 
 

Krok 6. Podaj swój adres e-mail i utwórz hasło. 
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Krok 7. Po wyświetleniu powyższego komunikatu sprawdź swoją pocztę. Wiadomość 

„[IRK-UW] Potwierdzenie utworzenia konta” może trafić do folderu „Odebrane” lub do 
„Spam”. Następnie kliknij w link aktywacyjny. 

 

 
 

Krok 8. Link akwywcyjny przekieruje Cię ponownie do strony logowania. Teraz 
możesz zalogować się wpisując swój aders e-mail i utworzone hasło. 

 

 
 

Krok 9. Po zalogowaniu otworzy się strona „Moje konto”. W pierwszej kolejności 
wybierz zakładkę „Formularze osobowe” w celu uzpełnienia swoich danych 

persolnalnych. 
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Krok 10. Na potrzeby zapisu na Kurs wypełnij zakładkę „Podstawowe dane osobowe”, 

„Adres i dane kontatktowe” oraz „Wykształcenie”. Zdjęcie przy zapisie na Kurs nie jest 
wymagane. 
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Krok 11. Po wprowadzeniu danych osobowych, adersu oraz inofmracji o wykształceniu 

wybierz opcję „Zapisz” (rys. poz. 1.). W przypadku konieczności weryfikacji, 

uzupełnienia, czy skorygowania powyższych danych wybierz pozycję w górnym meny 
„moje konto” (rys. poz. 2.). W celu kontynuowania zapisu na kurs kliknij w kafelek z 

logiem uczelni w lewym górnym rogu panelu (rys. poz. 3.). Zostaniemy wtedy 
przekierowani do strony starotowej z korku 1. Nastęnie powtórz kroki: 2. oraz 3. 

 

 
 
Krok 12. Gdy jesteś zalogowany i masz wypełnione formularze osobowe, kliknij 

w przycisk „->Zapisz się” z korku 3. Zostaniesz przekierowany do strony, gdzie 

powinieneś wskazać swoją obecną uczelnię oraz załączyć skan zaświadczenia o byciu 
studentem. Następnie wybierz opcję „->Kontynuuj”. 
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Krok 13. Ciesz się z utworzenia zgłoszenia rekrutacyjnego :) 
 

 
 

Krok 14. Weryfikacja zgłoszenia i śledzenie jego dalszych losów. W celu weryfikacji 
(w ramce potwierdzającej pomyślne utworzenie zgłoszenia) wybierz pozycję 

„Moje konto -> Zgłoszenia rekrutacyjne”. Do zgłoszeń rekrutacyjnych możesz również 
dotrzeć wybierając w górnym menu pozycję (1.) „moje konto”, a następnie rozwijając 

zakładkę (2.) „zgłoszenia rekrutacyjne”. 
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Krok 15. Ważne! Sprawdź panel „Dodatkowe informacje” (powyższy rysunek poz. 3.) 

Panel ten dotyczy informacji o uczelni macierzystej oraz pomyślnie zweryfikowanym 

zaświadczeniu o statusie studenta. Wybierając tę pozycję, masz możliwość dokonania 
korekty niewłaściwie przesłanego dokumentu. Błędny lub pusty załącznik 

niepoprawiony przed końcem pierwszej tury, będzie podstawą do dyskwalifikacji 
kandydata. 

 
O prawidłowym wypełnieniu poinformuje Cię status „(wypełniony, zaakceptowany)”. 

 

 
 

O błędnym wypełnieniu poinformuje Cię status „(wypełniony, odrzucony)” poz. 1. 
 

 
 
Krok 16. (tylko w przypadku konieczności wprowadzenia korekty w zgłoszeniu). 

W celu ponownego wgrania pliku, wybierz pozycję „KURS 100-lecie Zwrotnicy” 
(na powyższym rys. poz. 2.) Zostaniesz przekierowany do panelu, (porównaj z 

krokiem 12.), w którym możesz dokonać korekty. 
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Krok 17. Po przesłaniu poprawionego załącznika i wybrania opcji „Zapisz i wróć” 

otrzymasz komunikat „Dane zostały zapisane”. Zmianie ulegnie status pola 
„Dodatkowe informacje” z „odrzucony” na „oczekuje na weryfikację”. 

 

 
 

 

Krok 18. Przeprowadź ponowną weryfikację – patrz. krok 15. 
 

 
 


