
Instrukcja wypełniania wniosku
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej 



Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!
W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk 
Społecznych przedstawiamy instrukcję, którą mogą się Państwo posłużyć przy 
wprowadzaniu własnych danych w trakcie rejestracji.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły składa się w systemie Internetowej Rekrutacji 
Kandydatów (IRK). https://irk.uw.edu.pl/pl/



Proszę wybrać panel „Szkoły 
Doktorskie”



Aby zapoznać się z ofertą Szkół 
Doktorskich proszę wybrać Jednostki



A następnie proszę kliknąć Szkoła Doktorska 
Nauk Społecznych



Proszę wybrać interesującą 
Państwa dziedzinę i zapoznać 
się z wymaganiami 
zamieszczonymi na stronie



W celu utworzenia konta należy 
kliknąć znajdujący się w prawym 
górnym rogu przycisk „utwórz 
konto”



Następnie przechodzą Państwo do 
okna, w którym wyrażacie zgodę na
przetwarzanie danych osobowy 



Aby utworzyć konto należy podać hasło i 
adres e-mail, na który zostanie przesłany 
link aktywacyjny. Należy go kliknąć, aby 
uaktywnić konto.



Po aktywacji konta wystarczy się 
zalogować, ponownie wpisując e-
mail i hasło, a następnie przycisk 
Zaloguj się 



W celu uzupełnienia danych 
osobowych należy przejść do 
okienka „Formularze osobowe”



A następnie okienko „podstawowe 
dane osobowe”



Należy wprowadzić swoje podstawowe dane 
osobowe zgodnie z opisem widocznym w
formularzu i kliknąć „Zapisz”, następnie zaznaczyć 
zakładkę „Adres i dane kontaktowe” 



Należy wprowadzić swój adres i dane kontaktowe 
zgodnie z opisem widocznym
w formularzu i kliknąć „Zapisz”, następnie 
zaznaczyć zakładkę „Zdjęcie” 



Należy wgrać swoje zdjęcie i zaznaczyć 
odpowiednią zgodę, następnie kliknąć „Zapisz”
i przejść do zakładki „Wykształcenie” 



Należy uzupełnić informacje o swoim 
wykształceniu średnim i wyższym, a następnie 
kliknąć „Zapisz i dodaj
dokument” 



Należy wprowadzić swoje 
dodatkowe dane osobowe zgodnie 
z opisem widocznym
w formularzu i kliknąć „Zapisz” 



Powrót do głównego widoku konta możliwy jest m.in. 
po kliknięciu „moje konto”. 

W celu wypełnienia zgłoszenia rekrutacyjnego 
należy kliknąć „Zgłoszenie rekrutacyjne” 





Aby zobaczyć ofertę SDNS należy kliknąć: 
„ Szkoła Doktorska Nauk Społecznych” a 
następnie „ Filtruj”

A następnie wybrać dyscyplinę, 
którą są Państwo zainteresowani



W celu zapisana się na studia należy 
kliknąć „Zapisz się”



Proszę wybrać dokument uprawniający do 
podjęcia studiów i przejść dalej klikając 
przycisk „Kontynuuj”



Przykładowy widok okna ze „Zgłoszeniem 
rekrutacyjnym”. W celu uzupełnienia dokumentów
rekrutacyjnych należy kliknąć „Dokumenty
wgrywane przez kandydatów Szkoły Doktorskiej 
Nauk Społecznych”. 



Proszę wgrać dokumenty rekrutacyjne 
i kliknąć „Zapisz”. 



Proszę wgrać dokumenty rekrutacyjne i 
kliknąć „Zapisz”. 



Po uzupełnieniu wymaganych 
dokumentów proszę przejść do 
zakładki „Płatności” i kliknąć „płacę”



Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

ul. Dobra 56/66, lokal 0.108
00-312 Warszawa

Sprawy rekrutacyjne
E-mail: rekrutacja.ns@uw.edu.pl

Telefon Weronika Bednarska (koordynator rekrutacji): 22 55 22 163
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