
Informacje ogólne – krok po kroku 

ETAP 1 

• Sprawdź ofertę edukacyjną i wybierz kierunek, który Cię interesuje. 

• Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym - ESR Uczelni:  

https://rekrutacja.awf.krakow.pl/ 

• Wprowadź swoje dane osobowe, czytaj uważnie wszelkie komunikaty, postępuj zgodnie z instrukcją 

podaną w systemie. 

• Przygotuj aktualną fotografię w wersji cyfrowej, ponieważ podczas elektronicznej rejestracji 

kandydat zobowiązany jest do jej umieszczenia, fotografia ta będzie również widniała na przyszłej 

legitymacji studenckiej. 

• Sprawdź czy wprowadzone dane nie zawierają błędów, szczególną ostrożność zachowuj wpisując 

wyniki (właściwy przedmiot, poprawny wynik czy średnia ze studiów licencjackich w przypadku 

rekrutacji na studia drugiego stopnia). 

• „Wydrukuj” formularz/ankietę osobową, dzięki temu Twoje podanie znajdzie się u nas w systemie. 

Pamiętaj !  Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wypełnionych danych. 

 

ETAP 2 

• Dokonaj opłaty rekrutacyjnej - w przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę 

rekrutacyjną należy uiścić za każdy kierunek oddzielnie. Druk przelewu generowany jest 

automatycznie po wypełnieniu i „wydrukowaniu” formularza w ESR. 

• Po zaksięgowaniu Twojej opłaty  rekrutacyjnej otrzymasz potwierdzenie o zatwierdzeniu Cię jako 

kandydata na studia. Zostanie nadany Ci Numer Identyfikacyjny Kandydata – NIK.  

       Zapamiętaj go! Będzie Ci potrzebny przy sprawdzeniu wyników rekrutacji. 

• Pamiętaj, że jeśli rejestrujesz się i dokonujesz opłaty rekrutacyjnej w ostatnim dniu – prześlij 

potwierdzenie przelewu e-mailem – zyskasz pewność, że wpłata nie dotrze do nas po terminie 

uniemożliwiając Ci udział w rekrutacji 

ETAP 3 

• Gdy zostaniesz zatwierdzony jako kandydat na studia,  w systemie ESR wygenerowane zostanie 

skierowanie na badania lekarskie, wydrukuj je i udaj się badania. 

• Zaświadczenie to jeden z dokumentów, który będzie Ci potrzebny przy potwierdzaniu chęci 

studiowania.  

https://esr.awf.krakow.pl/index.php/104-ogolne/403-informacje-ogolne?start=1 

ETAP 4 

• Sprawdź, w jakich godzinach i terminach pracuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz jaki jest 

harmonogram rekrutacji!!! 

• Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, skompletuj wymagane dokumenty i prześlij nam je drogą 

elektroniczną. 

Pamiętaj!  W późniejszym terminie trzeba będzie dostarczyć oryginały dokumentów, w celu  

potwierdzenia ich zgodności przez członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

Sprawdzaj aktualności na stronie! 

• Czytaj regularnie ogłoszenia WKR i sprawdzaj zakładkę „Wyniki” również po ogłoszeniu listy 

przyjętych; w przypadku braku potwierdzenia bądź rezygnacji wcześniej zakwalifikowanych 

kandydatów mogą pojawić się kolejne listy, więc nie przegap swojej szansy! 

 


