
Cześć!
Bardzo cieszymy się, że do nas trafiłeś. Przejrzyj instrukcję, żeby bez kłopotów zarejestrować się w systemie.
Pierwszy krok akceptacja informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Po zapoznaniu się z nią odhacz 
checkbox i kliknij „Kontynuuj”. 



Teraz uzupełnij adres e-mail (podaj taki, z którego korzystasz regularnie - będziemy chcieli 
przesłać Ci trochę informacji) i hasło, a następnie kliknij „Utwórz konto”.

A po otrzymaniu takiej informacji:

... potwierdź założenie konta klikając na link aktywacyjny w swojej skrzynce mailowej.

Teraz możesz zalogować się do systemu :)



Po zalogowaniu możesz już uzupełniać swoje dane osobowe. My zaczniemy od zdjęcia,
bo to o nie jest zawsze najwięcej pytań :)



Zdjęcie wgrasz do systemu klikając na „Wybierz plik”. Jak powinno ono wyglądać 
dowiesz się z określonych poniżej wymagań. W skrócie - powinno być takie jak do 
dowodu: OK nie OK



Podczas wgrywania zdjęcia będziesz mieć możliwość przeskalowania go do uzyskania 
odpowiednich parametrów. Śledź podgląd z prawej strony, żeby uzyskać prawidłowe 
proporcje.



Gdy już dopasujesz swoje zdjęcie, pamiętaj, żeby je zapisać. Kiedy zdjęcie zostanie 
zaakceptowane lub, z jakichś przyczyn, odrzucone przez administratora komunikat 
pojawi się w zakładce „Powiadomienia”.



Po zaakceptowaniu zdjęcia ikona aparatu zrobi się zielona. Teraz możesz zajrzeć do 
zakładki „Zdjęcie” i zobaczyć podgląd legitymacji studenckiej :)



Po dodaniu zdjęcia cofnij się do widoku „mojego konta” (1) i wybierz „Formularze oso-
bowe” (2), a następnie „Podstawowe dane osobowe” (3).
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Uzupełnij wymagane dane osobowe. Pamiętaj, że PESEL jest wymagany od wszystkich 
obywateli polskich.



Następnie wypełnij dane adresowe.



Dodaj informacje o ukończonej szkole i olimpiadach lub ukończonej uczelni. 
Gdy to zrobisz kilknij „Dodaj dokument” (1) - pozwoli Ci to uzupełnić informa-
cje o świadectwie maturalnym, dyplomie, czy też dodać zaświadczenie
z olimpiady.
Zwróć uwagę na wypełniany poziom wykształcenia (2).
Przy aplikowaniu na studia I stopnia musisz uzupełnić „Wykształcenie śred-
nie i dodać informacje o maturze.
Aplikując na studia II stopnia musisz uzupełnić „Wykształcenie wyższe”
i dodać informacje o dyplomie.
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Dodając dokument pamiętaj, że instytucja wydająca świadectwo maturalne 
to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a nie Twoja szkoła :)



Jeśli aplikujesz na studia II stopnia dodaj także informację o dyplomie ukończenia studiów
I stopnia („kierunkowym” - ukończenia tego samego kierunku studiów, który wybierasz na 
drugim stopniu lub „niekierunkowym” - ukończenia innego kierunku studiów). 
Gdy aplikujesz na więcej niż jeden kierunek studiów - sprawdź czy nie powinieneś dodać swoje-
go dyplomu dwa razy. 
Jeśli po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia chcesz studiować biotechnologię albo 
biotechnologię stosowaną roślin - dodajesz swój dyplom jako „kierunkowy” dla biotechnologii 
i „niekierunkowy” dla biotechnologii stosowanej roślin.
Dla każdego z tych kierunków wybierasz osobno dokument uprawniający do podjęcia studiów:
- dyplom inżyniera kierunkowy (dyplom ukończenia studiów na tym samym kierunku co deklarowany),
- dyplom licencjata kierunkowy (dyplom ukończenia studiów na tym samym kierunku co deklarowany),
- dyplom inżyniera niekierunkowy (dyplom ukończenia studiów na innym kierunku),
- dyplom licencjata niekierunkowy (dyplom ukończenia studiów na innym kierunku),
- dyplom magistra
- dyplom doktora
Dyplom magistra lub doktora powinieneś dodać wyłącznie wtedy, gdy nie masz innego dyplomu 
uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia.



Po dodaniu dokumentu możesz edytować wyniki. Przejdź do nich klikając 
„Edytuj wyniki egzaminów”.



Wyniki egzaminu maturalnego będą pobrane automatycznie z KReM. Jeśli 
jednak nie wyraziłeś zgody na udostępnienie swoich wyników lub do 
końca rejestracji pozostało już mało czasu - uzupełnij je samodzielnie.
W tym celu zaznacz z lewej strony (1) wszystkie zdawane przedmioty na 
wybranym poziomie oraz z prawej strony (2) zaznacz, że znasz wynik, spo-
woduje to odblokowanie okienka z wartością i umożliwi Ci wpisanie 
wyniku.
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Jeśli aplikujesz na studia II stopnia - Twój formularz wyników wygląda 
następujaco. Zaznacz wszystkie wyniki i uzupełnij wartości.
Średnia ocen uzyskanych w toku studiów to średnia wszystkich ocen, 
które masz wpisane w elektronicznym indeksie, wszystkie dwóje też się 
liczą :( ale bez ocen z w-f.
Ocena z języka obcego - to ostatnia ocena z języka, którą otrzymałeś
w toku studiów.



Po pełnym uzupełnieniu wszystkich danych ikony będą koloru zielonego.



Po uzupełnieniu danych możesz przejść do deklaracji interesującego Cię kierunku.
Kliknij przycisk „Wybierz studia z oferty”. Pamiętaj o trzymaniu się terminów do-
stępnych na stronie rekrutacja.upwr.edu.pl w zakładce „Terminarz”.



Wybierz interesujący Cię kierunek i kliknij „Zapisz się”.



Po upewnieniu się, że wybrałeś zgodnie ze swoją wolą, kliknij „Kontynuuj”.



Po deklaracji kierunku wróć do zakładki „Zadeklarowane kierunki” i sprawdź czy wszystko 
gra. To tutaj pojawi się wynik naboru (1), ale zanim to nastąpi, pamiętaj o opłacie rekrutacyj-
nej. Możesz ją uiścić w zakładce płatności (2).
W międzyczasie, wypełnij proszę ankietę (3), jest to dla nas cenne źródło informacji :)
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Tutaj także znajdziesz podanie do wydrukowania - załącz je do składanych dokumentów. Wykaz dokumentów apli-
kacyjnych znajdziesz na stronie rekrutacja.upwr.edu.pl



W zakładce Płatności znajdziesz indywidualny numer konta, na który należy dokonać przele-
wu (1). Pamiętaj o terminie płatności (2), musisz dokonać opłaty przed jego upływem. Jeśli 
dokonasz płatności w ostatniej chwili i opłata nie zdąży się zaksięgować złóż wniosek o wzię-
cie jej pod uwagę. Najszybciej zrobisz to pisząc na rekrutacja@upwr.edu.pl
Pamiętaj o załączeniu dowodu wpłaty!
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Gdy uzupełniłeś dane, wybrałeś kierunek i wniosłeś opłatę pozostaje Ci tylko 
oczekiwać wyników.
Jeśli potrzebujesz pomocy w którymś kroku lub masz inne pytania - możesz je 
zadać w zakładce „Pomoc”.
Odpowiedź pojawi się w zakładce „Wiadomości”.



Dodatkowo możesz kontaktować się z nami przez „kontakt” na dole strony.



Żeby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, zastanów się, o co pytasz
i wyślij wiadomość do odpowiedniej jednostki :)
Zgodnie z informacją w systemie:
- jeśli masz pytanie o ofertę, proces rekrutacji, zasady, terminy, wyniki... itd. - pisz do 
Biura Rekrutacji,
- jeśli system nie chce z Tobą współpracować lub masz pytania dotyczące jego działa-
nia - kieruj je do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji,
- wszelkie sprawy związane z akademikami i stypendiami załatwiaj z Działem Spraw 
Studenckich.

Trzymamy kciuki!


