
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

 
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 26 lutego 2020 roku 

 
w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania rekrutacyjnego  

oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej w roku akademickim 2020/2021 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu 
UPH, w związku z § 1 ust. 4 Uchwały Nr 76/2019 Senatu UPH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 
ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla 
poszczególnych kierunków studiów prowadzonych  w roku akademickim 2020/2021 (zwanej 
dalej uchwałą) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na studia w UPH jest zarejestrowanie się 

przez kandydata na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 
Rejestracji dokonuje się pod adresem https://irk.uph.edu.pl. 

2. System IRK, w terminach określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia, czynny 
jest całą dobę i umożliwia rejestrację oraz modyfikację wprowadzonych danych. UPH nie 
ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zarejestrowania się lub dokonania zmian 
wprowadzonych danych z przyczyn niezależnych od UPH, w szczególności awarii sieci lub 
przeciążenia serwerów. 

3. Rekrutacja prowadzona jest w następujących miejscach: 
1) w Dziale Organizacji Studiów, ul. Konarskiego 2, pok. 4 – w przypadku kandydatów 

niebędących obywatelami polskimi oraz kandydatów z dyplomem zagranicznym, 
maturą zagraniczną albo maturą międzynarodową (International Baccalaureat) albo 
maturą europejską (European Baccalaureat); 

2) w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, przy ul. Żytniej 39, pok. 0.69 i 0.70 –  
w przypadku kandydatów będących obywatelami polskimi oraz kandydatów na studia 
drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim. 

4. Centralny Punkt Obsługi Kandydata jest czynny od 1 lipca do 7 października 2020 r.,  
od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13. 

 
§ 2  

1. Rejestracji w IRK można dokonać skutecznie pod warunkiem: 
1) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UPH; 



2) założenia osobistego konta rejestracyjnego (identyfikatorem konta jest numer ID 
kandydata w systemie IRK); 

3) wypełnienia i zatwierdzenia formularza danych osobowych; 
4) dokonania wyboru kierunków oraz formy studiów; 
5) wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości obliczonej przez system IRK. 

2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie:  
1) legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” 

wpisują wszystkie oceny uzyskane na maturze w części pisemnej i ustnej, a kandydaci 
którzy mają wynik z danego przedmiotu odnotowany zarówno na świadectwie 
dojrzałości, jak i na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 
ze zm.) podają obydwa wyniki; 

2) legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” 
zaznaczają wszystkie przedmioty zdawane wyłącznie w części pisemnej egzaminu, ich 
poziom oraz wpisują uzyskane wyniki; 

3) legitymujący się maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (International 
Baccalaureat), maturą europejską (European Baccalaureat)  zaznaczają przedmioty 
wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym (zdawane na maturze w części pisemnej), 
na wybranym przez siebie kierunku nie wpisując osiągniętych wyników.  

3. Wyniki egzaminów kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym 
w trybie tzw. „nowej matury” w latach 2006-2020 (z wyjątkiem osób, które w deklaracji 
przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyraziły zgody na przekazanie swoich 
wyników maturalnych na potrzeby rekrutacji na studia) pozyskiwane są dodatkowo  
z systemu Krajowego Rejestru Matur.   

4. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają dokument uprawniający do podjęcia 
studiów (np. dyplom licencjata/inżyniera, magistra), wpisują ukończony kierunek studiów 
oraz ocenę z dyplomu. 

5. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich 
wymaganych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz 
uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpłynięciu tej opłaty na konto uczelni. 

6. Hasło dostępu, które kandydat wybiera w procedurze rejestracji w systemie IRK, winno 
być zachowane do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. 
Hasło jest jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie powinno 
być udostępniane osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki jego udostępnienia,  
a w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem. 

 
§ 3 

1. Komisja Rekrutacyjna z chwilą otrzymania od kandydata kompletu dokumentów: 
1) sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych; wszelkie konsekwencje 

związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem 
lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat; 

2) w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie legitymujących się maturą zagraniczną, komisja rekrutacyjna dokonuje 
przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem 
maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen 
obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat, z zastrzeżeniem ust. 2; 



3) w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie legitymujących się maturą międzynarodową (International Baccalaureat) 
albo maturą europejską (European Baccalaureat) komisja rekrutacyjna dokonuje 
przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem 
maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, zgodnie z § 13 ust. 3 uchwały,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wyniki do systemu IRK wprowadzają pracownicy Działu Organizacji Studiów.  
 

§ 4 
1. Rekrutację na studia w UPH, prowadzi się na poszczególne kierunki, formy i poziomy 

studiów.  
2. W przypadku niewypełnienia ustalonej liczby miejsc na danym kierunku studiów 

Uniwersytet może: 
1) wstrzymać  decyzję o uruchomieniu kierunku studiów do czasu zakończenia kolejnego 

etapu rekrutacji; 
2) podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji i nieuruchamianiu kierunku studiów. 

3. Informacje o wstrzymaniu wydawania decyzji lub o nieuruchamianiu kierunku studiów 
przekazywane są kandydatom za pośrednictwem osobistego konta rejestracyjnego. 

 
§ 5 

1. Osobiste konto rejestracyjne kandydata na studia służy do: 
1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych; 
2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów; 
3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów 

postępowania, w tym: wyników tych etapów, terminu i miejsca składania dokumentów, 
wiadomości niezbędnych do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną. 

2. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji, 
co oznacza, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące. 

3. System IRK prowadzi archiwizację zmian dokonywanych na osobistym koncie 
rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji. 

4. UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata na studia  
z wiadomościami przekazanymi za pośrednictwem jego osobistego konta rejestracyjnego. 

 
§ 6 

1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UPH wynosi 85 zł za każdy 
wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej 
system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów. 

2. W trakcie rejestracji w systemie IRK każdemu kandydatowi system wygeneruje 
indywidualny numer konta bankowego.  

3. Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu 
zaksięgowania jej na koncie UPH. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za 
pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków, np. rozliczeń 
międzybankowych, z rachunków internetowych. 

4. Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym 
kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po 
około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat powinien 
skontaktować się z Działem Organizacji Studiów. 



5. Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, 
ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów 
lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi 
być zaksięgowana. 

6. Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia po dokonaniu opłaty nie stanowi,  
z zastrzeżeniem ust. 7, podstawy do jej zwrotu.  

7. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku: 
1) nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, 

negatywnego wyniku egzaminu maturalnego); 
2) rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty; 
3) nieuruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów. 

8. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów 
po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania. 

 
§ 7 

Ustala się terminy rekrutacji: 
1) na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie - określone  

w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 
2) na studia drugiego stopnia - określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 
3) na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim - określone w załączniku 

Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

              REKTOR 
 

dr hab. Tamara Zacharuk 
profesor uczelni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Załącznik Nr 1 
          do Zarządzenia Rektora Nr 19/2020 

 
 
 

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
 

 I etap II etap III etap 

1. Rejestracja elektroniczna w IRK: 
26.03.-

08.07.2020 
do godz. 20.00 

09.07.-
21.08.2020 

do godz. 16.00 

22.08.-
24.09.2020 

do godz. 16.00 

2. 

 

Ostatni dzień wnoszenia opłaty 
rekrutacyjnej przez kandydata: 08.07.2020 21.08.2020 24.09.2020 

3. Egzamin z języka polskiego dla 
kandydatów cudzoziemców: 

08.07.2020 
godz. 10.00 

21.08.2020 
godz. 10.00 

24.09.2020 
godz. 10.00 

4. Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek 
logopedia z audiologią: 

10.07.2020 
godz. 9.00 

25.08.2020 
godz. 9.00 

26.09.2020 
godz. 9.00 

5. Ostatni dzień pobierania wpłat 
kandydatów: 14.07.2020 27.08.2020 30.09.2020 

6. 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 
przyjęcia na studia: 

15.07.2020 
godz. 14.00 

nie dotyczy 
II etapu 

nie dotyczy 
III etapu 

 
 
 
7. 

Składanie dokumentów (dotyczy również 
dokumentów przesyłanych pocztą):    

 

-kandydaci niebędący obywatelami 
polskimi oraz kandydaci z maturą 
zagraniczną, maturą międzynarodową 
(IB), maturą europejską (IB): 

01.06.–
08.07.2020 

do godz. 15.00 

09.07.-
21.08.2020 

do godz. 15.00 

22.08.-
24.09.2020 

do godz. 15.00 

- pozostali kandydaci: 16 –23.07.2020 01 - 21.08.2020 01 – 24.09.2020 

8. 

Ogłoszenie wyników w systemie IRK - 
list osób spełniających warunek do 
wpisania na listę studentów i list osób 
nieprzyjętych na studia: 
 

31.07.2020 
godz. 14.00 

31.08.2020 
godz. 14.00 

30.09.2020 
godz. 14.00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



        Załącznik Nr 2 
                                                                                        do Zarządzenia Rektora Nr 19/2020 

 
 

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia  
 

 
 I etap II etap III etap 

 
1. 

Rejestracja elektroniczna w IRK: 26.03.- 
23.07.2020 

do godz. 16.00

24.07.-
21.08.2020 

do godz. 16.00 

22.08. - 24.09.2020
do godz. 16.00 

2. 
 

Ostatni dzień wnoszenia opłaty 
rekrutacyjnej przez kandydata: 23.07.2020 21.08.2020 24.09.2020 

3. 
 

Składanie dokumentów (dotyczy 
również dokumentów przesyłanych 
pocztą): 
-kandydaci niebędący obywatelami 
polskimi oraz kandydaci z dyplomem 
zagranicznym: 

 
01.06.–

23.07.2020 
do godz. 15.00 

 
24.07.-

21.08.2020 
do godz. 15.00 

22.08.-24.09.2020 
do godz. 15.00 

 - pozostali kandydaci: 
 

16 –23.07.2020 01 - 21.08.2020 01 – 24.09.2020 

4. Egzamin z języka polskiego dla 
kandydatów cudzoziemców: 

23.07.2020 
godz. 10.00 

21.08.2020 
godz. 10.00 

24.09.2020 
godz. 10.00 

5. 
Rozmowa kwalifikacyjna dla 
kandydatów: 
                          

27.07.2020 
godz. 9.00 

25.08.2020 
godz. 9.00; 

WNH – 
godz.11.00 

26.09.2020 
godz. 9.00; 

WNH –  
godz. 11.00 

6. 

Ogłoszenie wyników w systemie IRK 
- list osób spełniających warunek do 
wpisania na listę studentów i list 
osób nieprzyjętych na studia: 
                                              

31.07.2020 
godz. 14.00 

31.08.2020 
godz. 14.00 

30.09.2020 
godz. 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Załącznik 3 
do Zarządzenia Rektora Nr 19/2020 

 
 

 
Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim  

 
  I etap II etap III etap 

 
1. 

Rejestracja elektroniczna w 
IRK 1): 

 

26.03.–23.07.2020
do godz. 20.00 

24.07.-21.08.2020 
do godz. 16.00 

22.08.-24.09.2020 
do godz. 16.00 

2. 
 

Ostatni dzień wniesienia 
opłaty rekrutacyjnej: 
                               

23.07.2020 21.08.2020 24.09.2020 

3. 
 

Składanie dokumentów 
(dotyczy również dokumentów 
przesyłanych pocztą): 
                                      

 
16 – 23.07.2020 

 
01 - 21.08.2020 01 – 24.09.2020 

4. 
Rozmowa kwalifikacyjna dla 
kandydatów/egzamin z języka 
angielskiego: 

27.07.2020 
godz. 9.00 

25.08.2020 
godz. 9.00 

26.09.2020 
godz. 9.00 

5. 

Ogłoszenie  wyników - list 
osób spełniających warunek 
do wpisania na listę 
studentów i list osób 
nieprzyjętych na studia:  

31.07.2020 
godz. 14.00 

31.08.2020 
godz. 14.00 

30.09.2020 
godz. 14.00 

 
1) w celu wstępnej weryfikacji kandydat na studia drugiego stopnia prowadzone w języku 

angielskim przesyła skany (w języku angielskim lub polskim): 
− dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub 

jako oddzielny dokument, że dyplom uprawnia do  kontynuowania kształcenia  
w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano dyplom. Zaświadczenie  
to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się 
nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego 
systemie edukacji wydano dyplom;  

− suplementu lub indeksu; 
− certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego. 

 
 
 


