Gratulujemy dobrego wyboru studiów. Ta instrukcja przeprowadzi Pana/Panią przez:
1.
2.
3.
4.

Założenie konta w systemie IRK,
Wybór kierunku,
Zapis,
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Będzie Pan/i potrzebować:
1. dowodu osobistego,
2. zdjęcia w wersji elektronicznej,
3. skanu dyplomu ukończenia studiów.

1. Założenie konta w systemie IRK (dla osób, które nie posiadają takiego konta):
a) zapraszamy na stronę https://irk.uek.krakow.pl/pl/auth/register/consent/
b) prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, zaznaczyć w checkboxie zapoznanie się z nią, kliknąć
kontynuuj,

c) prosimy wpisać swój adres mailowy oraz proponowane hasło, a następnie kliknąć:

d) na podany adres email system IRK wyśle link aktywacyjny,
e) prosimy zalogować się na pocztę i kliknąć w link aktywacyjny,
f) konto zostanie aktywowane, a system poprosi Pana/Panią o zalogowanie się.

2. Uzupełnienie zakładki „Formularze osobowe” oraz znajdujących się w niej 5
kategorii:

Prosimy o uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól (z gwiazdką).
Do celów statystycznych należy podać kraj ukończenia szkoły średniej.

3. Wybór kierunku:
- Studia MBA: https://irk.uek.krakow.pl/pl/offer/KSB_PODYPL_MBA_21_22L/
- Studia podyplomowe i typu MBA: https://irk.uek.krakow.pl/pl/offer/KSB_PODYPL_21_22L/

Po wybraniu kierunku prosimy kliknąć „Zapisz się”.

Ważne! Jeżeli system nie zezwolił na wybranie kierunku prosimy sprawdzić czy uzupełnił/a Pan/i
wszystkie dane i wrócić do punktu 3.

4. Płatności.
Po dokonaniu zapisu należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.
Na stronie IRK, po zapisaniu się na wybrany kierunek, nad tabelą po prawej stronie pojawi się okno:

1. należy kliknąć w tytuł „wnieść opłatę rekrutacyjną”,
2. na dole ekranu pojawi się Pana/i indywidualny numer konta UEK do wpłaty, na który należy
dokonać przelewu:
- 200 zł Studia podyplomowe,
- 500 zł Studia MBA w j. polskim.
Niedokonanie opłaty rekrutacyjnej spowoduje brak możliwości przyjęcia na studia.

Jeżeli Pana/i studia są finansowane przez firmę/instytucję i potrzebuje Pan/i faktury należy:
- uzupełnić kartę zgłoszenia: https://static.bluebirdcms.net/uploaded/227e7b2e-308c-41a6-af41243eac4f192d/files/Karta_zgloszenia_podyplomowe_2021(2).doc

- załączyć na koncie IRK:

Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów. Faktura
pro-forma zostanie przesłana po uruchomieniu kierunku.

O wynikach rekrutacji, uruchomionych kierunkach zostaną Pan/i poinformowany/a przez Menedżera
kierunku.
W przypadku problemów z aktywacją konta prosimy o kontakt z:
lic. Alina Ławicka
Menedżer Studiów Podyplomowych
Tel. 12 293 75 98
E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl
lub zakładka "kontakt" na stronie KSB UEK https://www.ksb.biz.pl/pl-PL/map/kontakt

