
 

Pomoc dla zalogowanych kandydatów 

1. Po zalogowaniu się do Profilu Kandydata, będziecie Państwo mieli dostęp do Portalu 
Rekrutacyjnego: tak zwanego Elektronicznego Systemu Rejestracji (ESR) dla kandydatów na 
studia. W górnej części przeglądarki znajdują się informacje o aktualnie zalogowanym 
Kandydacie, możliwości zmiany hasła i opcja Wyloguj służąca bezpiecznemu opuszczeniu 
Portalu.  

  

 Z funkcji Wyloguj należy korzystać zawsze, jeśli używacie Portalu na komputerze z publicznym 
dostępem (np. w kafejce internetowej, w ogólnodostępnej pracowni komputerowej).  

2. Poniżej znajduje się lista rozpoczętych zgłoszeń na poszczególne kierunki i typy studiów. Przy 
pierwszym logowaniu, lista będzie pusta (brak złożonych zgłoszeń).  

 

Aby złożyć zgłoszenie, proszę wybrać z rozwijanej listy opisanej Nowe zgłoszenie na: 
interesujący Państwa kierunek studiów (odpowiednio: Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, 
Kosmetologia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Sport) wraz z typem studiów 
(odpowiednio: Stacjonarne/Dzienne, Zaoczne, stopnia I (licencjackie) lub stopnia II (studia 
magisterskie dla osób posiadających tytuł licencjata odpowiedniego kierunku).  
Po raz pierwszy przeprowadzamy nabór na kierunek Kosmetologia.  

3. Po wybraniu odpowiedniego kierunku i typu studiów, należy zatwierdzić wybór klikając na link 
Złóż zgłoszenie. Po zatwierdzeniu wyboru jednego (lub więcej) kierunków i typów studiów, 
pojawi się lista zatwierdzonych zgłoszeń wraz z informacją czy dane zgłoszenia są kompletne 
(tj. czy Kandydat wypełnił Formularz Zgłoszeniowy).  

 

Domyślnie, każde nowe zgłoszenie generowane jest z pustym Formularzem, który należy 
wypełnić (w następnych zgłoszeniach można skopiować dane z formularza wypełnionego 
wcześniej...).  

Aby wypełnić Formularz zgłoszeniowy, proszę kliknąć link | Uzupełnij dane podania |.  

4. Na nowootwartej stronie należy wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując odpowiednie 
informacje we właściwych polach. Pola oznaczone * (gwiazdką) są wymagane!, ich 
niewypełnienie pozwoli wprawdzie na zapisanie Formularza, jednak będzie on oznaczony jako 
niekompletny.  

UWAGA: Nie wolno stosować symboli apostrofu ' i górnego daszka ^ oraz znaku 
końca linii (Enter). Znak apostrofu ' w nazwisku (O'Brian) zostanie 
zastąpiony automatycznie kombinacją ` i spacją (O` Brian). 



Przy wypełnianiu dat należy stosować dokładnie format typu: 1989-09-28 bez odstępów, nie 
mylić cyfry 0 (zero) z literą "o" małe lub "O" duże! Nie mylić imienia z nazwiskiem, poczty (Urząd 
Pocztowy – nazwa miejscowości) - z emailem! – nie: „33-234 jan@onet.pl” ale: „33-234 Janów 
Podlaski”. 

W przypadku poprawiania matury w następnym roku należy wybrać rok zdawania matury (po 
raz pierwszy); matura 'inna' powoduje tryb zdawania jak dla starych matur i dotyczy np. matury 
zdanej przez Polaka w Paryżu lub matury w specjalistycznej szkole. 

Podanie numeru telefonu, szczególnie komórkowego, jest obowiązkowe, bo może pomóc 
w szybkim kontakcie z kandydatem! Formularz można uzupełniać i modyfikować tylko do momentu 
złożenia wydruku w Komisji Rekrutacyjnej. Po jego akceptacji zmiany są niemożliwe. 

UWAGA: Zgłoszenia do Komisji w większości przypadków składa się poprzez Internet, 
bez osobistej wizyty na AWF. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych 
zgłoszenia, zostanie wyświetlona informacja następującej treści:  

Dane zgłoszenia są kompletne. Dane zgłoszenia zostały zapisane, co oznacza że 
Formularz został wypełniony poprawnie. Tym samym, opis zgłoszenia w Portalu zmienia 
się na Dane zgłoszenia są kompletne, dodatkowa informacja obok Podanie nie zostało 
zarejestrowane (wydrukowane) świadczy iż zgłoszenie nie zostało jeszcze w poprawny 
sposób wydrukowane.  

 

5. Aby poprawnie złożyć (i wydrukować) zgłoszenie, należy na stronie głównej Portalu 
kliknąć link Pokaż podanie (i drukuj), co spowoduje otwarcie okna z treścią zgłoszenia. Warto 
w tym momencie przyjrzeć się Formularzowi czy wszystko jest w porządku!  

Jeśli tak, kliknięcie na link znajdujący się ponad formularzem ("...Podanie należy wydrukować 
klikając w link... | DRUKUJ |") spowoduje otwarcie dodatkowego okna z podglądem Formularza 
gotowego do druku oraz uruchomienie procedury drukowania (należy zatwierdzić klikając 
Drukuj).  

 

Jeśli po kliknięciu linku nie otworzy się żadna strona, proszę sprawdzić ustawienia 
przeglądarki - tak może się zdarzyć, jeśli zablokowane są tzw. Wyskakujące Okienka 
(określane mianem PopUpów), w takiej sytuacji należy zrekonfigurować przeglądarkę i 
wyłączyć tą opcję.  

 



UWAGA: Drukowanie podania przy pomocy linku | DRUKUJ | jest jedyną poprawną 
formą rejestracji!!! Podanie otrzymuje wtedy status 'złożonego' i Komisja 
Rekrutacyjna zaczyna je widzieć. 

WYDRUKOWANE PODANIE PODPISZ I DOSTARCZ JE PRZY NAJBLIŻSZEJ 
WIZYCIE W KOMISJI (np. egzamin, potwierdzanie chęci studiowania).  

6. Formularze zgłoszeniowe można drukować wielokrotnie, należy powtórzyć w tym celu 
powyższą procedurę. Proszę zwrócić uwagę, iż po wydrukowaniu formularza, zmianie ulegnie 
status zgłoszenia na stronie głównej Portalu na: Podanie zostało zarejestrowane 
i wydrukowane!  

 

UWAGA: Jeśli zgłoszenie zostało już wydrukowane, jego edycja spowoduje 
unieważnienie poprzedniego i złożenie nowego (z nowym unikalnym 8-cyfrowym 
numerem widocznym u góry wydruku). Tak się dzieje, bo Wasz wydruk musi być 
identyczny z danymi w serwerze... Jeżeli nie chcesz unieważniać poprzedniego 
zgłoszenia, to popraw je przed wydrukowaniem!  

7. Jeśli Kandydat aplikuje na więcej niż jeden kierunek lub typ studiów, procedura wygląda 
identycznie jak powyżej, przy czym Kandydat nie musi już wypełniać powtórnie całego 
formularza, wystarczy iż po kliknięciu linku Zmień dane zgłoszenia z rozwijanego menu Przepisz 
dane ze zgłoszenia na:... wybierze dowolny z wypełnionych już formularzy.  

Nowy formularz zostanie wypełniony danymi wprowadzonymi wcześniej do innego zgłoszenia 
tego samego Kandydata. Uzupełnij oceny i Zapisz. 

8. Wydrukowany formularz papierowy podpisujemy i zachowujemy wraz z innymi dokumentami 
koniecznymi do dostarczenia dla Komisji Rekrutacyjnej. 

UWAGA: Na tym etapie mamy dwie możliwości: 

 



- zgłaszamy się osobiście do Komisji Rekrutacyjnej – konieczne dla kandydatów z nietypową 
maturą, z klasą sportową itp. oraz w ostatnich 2 dniach zapisów! z wydrukiem i kompletem 
dokumentów;  

lub:  

- drukujemy/wyświetlamy (link pokaż i drukuj dane do przelewu opłaty) dane do przelewu 
opłaty rekrutacyjnej; wpłacamy na to dokładnie konto i nasze dane podajemy identycznie; 
czekamy 1-2 dni.  

9. W dniu, w którym przelew pojawi się na koncie, Komisja Rekrutacyjna przyjmie podanie. 
Automatycznie zostanie wygenerowany dokument z (ewentualnymi): terminami egzaminów i 
skierowaniem na badanie lekarskie. Wówczas pierwsza wizyta w Komisji Rekrutacyjnej jest 
zbędna wystarczy z kompletem dokumentów zgłosić się na egzamin! Z uwagi na czas trwania 
przelewu między różnymi bankami nie można przeprowadzić zdalnej rekrutacji w ostatnich 2 
dniach.  

 

 

Nie pozwalajcie koleżankom i kolegom zakładać zgłoszeń z Waszego profilu! 

Jeśli nie posiadają adresu, to jest dużo witryn pozwalających na otwarcie własnego konta 
e-mailowego za darmo...  

Czytajcie ewentualne komunikaty od Komisji na swoim profilu!  

Każdy kandydat musi mieć swój własny profil!  

 

Powodzenia! 


