


Rekrutacja krok po kroku

1.  Zarejestruj  się w systemie IRK na stronie www.irk.uwm.edu.pl   

Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022  rozpoczyna się w czerwcu 2021 r.    

2.  Wybierz w systemie IRK kierunek studiów. Możesz wybrać dowolną liczbę kie-

runków. 

 W przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich

wybierz przedmioty maturalne, które uwzględnione zostaną w kwalifikacji  na  

studia oraz ich poziom. W przypadku studiów drugiego stopnia  -  dostarcz  

do Punktu Obsługi Kandydata zaświadczenie o ostatecznym wyniku studiów. 

Wzór zaświadczenia znajdziesz na stronie  www.uwm.edu.pl/kandydaci/ 

dokumenty-formularze

3.  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej nakonto, które wskaże system IRK

4.  Jeżeli  posiadasz świadectwo  dojrzałości  wydane przez szkołę  (a nie  przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną), czyli uzyskane w systemie tzw. „starej ma-

tury”, jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na 

studia bez postępowania kwalifikacyjnego, uzyskałeś świadectwo dojrzałości 

za granicą, posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB - 

dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata swoje  świadectwo  lub  zaświadczenia  

o statusie finalisty  olimpiady. 

5.  Regularnie loguj się do systemu IRK – znajdziesz tam wszystkie ważne komuni-

katy związane z postępowaniem rekrutacyjnym, w tym informacje o zakwalifi-

kowaniu na studia.

Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie 

www.uwm.edu.pl/kandydaci

Jeśli zakwalifikowałeś się na studia dostarcz nam jak najszybciej następujące 

dokumenty: 

  podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK,

 kopię  świadectwa dojrzałości, poświadczoną za zgodność z oryginałem (po-

świadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi 
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(Ważne! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!).



Kandydata UWM) - w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych ma-

gisterskich, 

 kopię  dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem 

(poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Ob-

sługi Kandydata UWM) oraz oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na 

wcześniejszym etapie została  złożona kopia) - w przypadku studiów drugiego 

stopnia,

 fotografię  o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami sto-

sowanymi przy  wydawaniu  dowodów  osobistych,  opisaną  na  odwrocie  imieniem  

(imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID.

Kierunek studiów* Profil i stopień Zakres kształcenia
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Kierunek studiów* Profil i stopień Zakres kształcenia

budownictwo studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  3-semestralne 

- budowle  i  konstrukcje  inży-

nierskie

- budownictwo  energo -

oszczędne

- inżynieria  drogowa

ekonomia studia  pierwszego  stopnia – 

licencjackie  6-semestralne 

–

ekonomia studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  4-semestralne 

-  ekonomia  menedżerska 

i  doradztwo  finansowe

energetyka studia  pierwszego  stopnia – 

inżynierskie  7-semestralne 

–

filologia angielska studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  4-semestralne 

–

geodezja i kartografia studia  pierwszego  stopnia – 

inżynierskie  7-semestralne 
- geodezja  i  szacowanie  nieru-

chomości

geodezja i kartografia studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  3-semestralne 

- gospodarka  nieruchomo-

ściami

- geodezja  i nżynieryjna

informatyka studia  pierwszego  stopnia – 

inżynierskie 7-semestralne 

- inżynieria  systemów  infor -

matycznych

- informatyka  ogólna

informatyka studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie   3-semestralne - Data Science  w  praktyce

- techniki  multimedialne

- projektowanie  systemów 

informatycznych  i  sieci  kom-

puterowych

inżynieria środowiska studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  4-semestralne 

- inżynieria  sanitarna  i  wodna
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- e-handel i usługi 
- finanse, bankowość,  
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Kierunek studiów* Profil i stopień Zakres kształcenia
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Studia niestacjonarne      Rok akademicki 2021/2022

pedagogika  jednolite studia magisterskie 

10-semestralne przedszkolna
i wczesnoszkolna

–



Kierunek studiów* Profil i stopień Zakres kształcenia

pedagogika specjalna studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  4-semestralne 

- resocjalizacja  z  penitencjary-

styką

- wczesne  wspomaganie 

rozwoju  dziecka  z  niepełno-

sprawnością

praca socjalna studia  pierwszego  stopnia – 

licencjackie   6-semestralne 

–

praca socjalna studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  4-semestralne 

–

prawo jednolite  studia  magisterskie 

10-semestralne 

–

rolnictwo studia  pierwszego  stopnia – 

inżynierskie  7-semestralne 

- agrobiznes

- produkcja  rolnicza

rolnictwo studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  3-semestralne 

- ochrona  roślin

- zarządzanie  produkcją

technologia żywności 

i żywienie człowieka 

studia  pierwszego  stopnia – 

inżynierskie 7-semestralne 

–

technologia żywności 

i żywienie człowieka 

studia drugiego stopnia - 

magisterskie 3-semestralne 

–

zarządzanie studia  pierwszego  stopnia – 

licencjackie  6-semestralne 

–

zarządzanie studia  drugiego  stopnia - 

magisterskie  4-semestralne 

- logistyka

- rachunkowość  i  zarządzanie 

finansami

- zarządzanie  inwestycjami 

i  nieruchomościami

- zarządzanie  małym  i  średnim 

przedsiębiorstwem

zarządzanie i inżynieria 

produkcji 

studia  pierwszego  stopnia – 

inżynierskie  7-semestralne 

- zarządzanie  innowacjami

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie



Kierunek studiów* Profil i stopień Zakres kształcenia

zootechnika studia  pierwszego stopnia – 

inżynierskie 7-semestralne 

- hodowla  i użytkowanie zwie-

rząt

- hodowla  koni jeździectwo

zootechnika studia  drugiego stopnia - 

magisterskie  3-semestralne 

- hodowla  i użytkowanie zwie-

rząt

- produkcja  mieszanek  paszo-

wych i doradztwo  żywienio-

we

*oferta przygotowana została na dzień 22 stycznia 2021 roku

Studia niestacjonarne 
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Przed Tobą matura i trudne decyzje dotyczące przyszłości – wybór kierunku stu-

diów i uczelni lub uzyskałeś już dyplom ukończenia studiów  i zastanawiasz się 

nad  kontynuacją  kształcenia. 

Podejmując decyzje zastanów się, co Cię interesuje, gdzie chciałbyś pracować, 

czy chciałbyś zdobyć kolejny zawód   itp. Wybierz uczelnię i kierunek, gdzie studia 

będą prowadzone najlepiej, czas studiowania spędzisz najefektywniej i najprzy-

jemniej,  a  koszty  utrzymania  nie  są  wysokie.

Zapoznaj się z ofertą  kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-

tynie.

Jesteśmy  nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów  i  pracodawców. 

UWM   to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł  przyznali nam już 

dwukrotnie sami studenci  w plebiscycie organizowanym przez Parlament Stu-

dentów  Rzeczypospolitej  Polskiej.

NAUKA

Oferujemy naszym studentom 24 kierunki studiów niestacjonarnych, profesjo-

nalizm w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, nowoczesne laboratoria, pracownie 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie



komputerowe i sale wykładowe, udział w badaniach naukowych, możliwość sa-

morealizacji poprzez działalność w kołach naukowych i wiele innych szans roz-

woju.

SPORT

Nasi studenci mają możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych, takich jak:  

siatkówka, jeździectwo, żeglarstwo, kajakarstwo, sztuki walki, lekkoatletyka, te-

nis, sporty siłowe, piłk a nożna, unihokej, golf, korfball, narciarstwo,  snowboard, 

itp.  Do dyspozycji studentów są boiska wielozadaniowe, korty tenisowe i pływalnia.

Studia niestacjonarne      Rok akademicki 2021/2022



KULTURA

Bogata oferta działalności kulturalnej - chóry muzyki poważnej, zespoły muzycz-

ne i taneczne, teatr  studencki, radio akademickie UWM FM, telewizja uniwersy-

tecka, kluby turystyczne, redakcje pism akademickich, orkiestra dęta i wiele in-

nych.

CAMPUS KORTOWO

Kortowo to dzielnica Olsztyna malowniczo położna wśród lasów, nad pięknym je-

ziorem, 2 km od centrum miasta. W campusie usytuowane są domy studenckie, 

obiekty dydaktyczne, sklepy, banki, zakłady usługowe, poczta, kluby studenckie, 

obiekty  sportowe  oraz  park  i  plaża.

BEZPIECZEŃSTWO

Teren campusu uniwersyteckiego jest monitorowany, a bezpieczeństwo zapew-

nia  Straż  Uniwersytecka.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie



STUDENCKIE ŻYCIE

Studenci UWM mają możli-

wość korzystania ze wszyst-

kich form pomocy materialnej 

oraz zamieszkania w domach 

studenckich o wysokim stan-

dardzie (pokoje typu studio 

z łazienką, Internet w każdym 

pokoju). Na obiady zaprasza 

„Kuźnia Smaków”- stołówka  

akademicka w centrum mia-

steczka akademickiego oraz 

wiele barów i restauracji. Do-

brą zabawę zapewniają kluby 

studenckie oraz najatrakcyj-

niejsze w kraju juwenalia - 

Kortowiada.

AKADEMIA BIZNESU

AKADEMICKI OŚRODEK KARIERY
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Jeśli pociąga Cię świat biznesu, masz projekt naukowo-badawczy lub chcesz prowadzić
własną firmę - Akademia Biznesu UWM pomoże Ci stworzyć Twoją firmę.

Akademia Biznesu UWM to miejsce, gdzie przygotowujemy studentów i doktorantów
UWM i PAN do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub komercjalizacji
ich projektów naukowo-badawczych. Misją Akademii jest „kształcenie liderów
biznesu” - przyszłych przedsiębiorców i menadżerów, którzy odnoszą sukces
w działalności gospodarczej....................................................................

AKADEMICKI

Naszą misją jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu w wyborze drogi
rozwoju zawodowego oraz pomoc w podjęciu aktywności zawodowej i wejściu na
rynek pracy. Główne zadania i aktywności to poradnictwo zawodowe, poradnictwo
z zakresu przedsiębiorczości, organizacja warsztatów podnoszących umiejętności
radzenia sobie na rynku pracy, dostarczanie informacji na temat rynku pracy,
pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk, współpraca z pracodawcami,
badanie losów zawodowych, wspieranie uczniów szkół średnich w podejmowaniu
decyzji na temat przyszłości edukacyjnej i zawodowej.



Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian danych 

zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

www.uwm.edu.pl

www.rekrutacja.uwm.edu.pl

rekrutacja@uwm.edu.pl

Harmonogram rekrutacji: www.uwm.edu.pl/kandydaci

Oferta dydaktyczna, wraz ze szczegółowymi warunkami rekrutacji, może ulec zmia-

nie lub modyfikacjom. Aktualne informacje na temat kierunków i zakresów studiów 

znajdują się na stronie www.uwm.edu.pl. 
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