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REGULAMIN 

Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia  

na Wydziale Sztuki Lalkarskiej 

w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie  

na rok akademicki 2019/2020 
 

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów (zwana dalej IRK) na studia w roku akademickim 

2019/2020 na Wydział Sztuki Lalkarskiej w Akademii Teatralnej w Warszawie i jest jedynym  

możliwym trybem złożenia podania na studia.  

2. IRK odbywa się w wydziałowym serwisie, do którego link dostępny jest na stronie internetowej 

http://rekrutacja.edu.pl/WSL 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia poprzez IRK jest zobowiązany: 

a) zaakceptować zasady IRK, 

b) zarejestrować się w wydziałowym serwisie IRK wypełniając formularz rejestracyjny, 

c) aktywować konto w systemie IRK klikając na link aktywacyjny przysłany w e-mail’u, 

d) zalogować się do systemu IRK używając swojego nr PESEL i hasła (osoby nie posiadające 

PESEL otrzymują od administratora IRK numer dostępowy do panelu) , 

e) wpisać dane wymagane w procesie rekrutacji, wypełniając odpowiednie pola w kolejnych 

formularzach oraz dołączyć wymagane załączniki, 

f) uiścić opłatę rekrutacyjną na właściwe konto oraz załączyć skan dowodu wpłaty  

w wymaganej zakładce e-dokumenty,   

g) wygenerować podanie, wydrukować je, podpisać, wpisać we właściwym polu miejscowość 

i datę.  

4. Kandydat ma obowiązek sprawdzać komunikaty dotyczące rekrutacji zamieszczone na stronie 

głównej Akademii http:// atb.edu.pl, informacje nadesłane drogą mailową przez dziekanat 

WSL, a w szczególności sprawdzić miejsce i termin egzaminu wstępnego oraz komunikaty 

udostępnione w serwisie IRK. 

5. Kandydat bierze odpowiedzialność za podanie informacji nieprawdziwych. 

6. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego 

konta rejestracyjnego. Akademia nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła 

osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem. Jeżeli 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do złożonych dokumentów, kandydat 

zobowiązany jest do skontaktowania się uprzednio z dziekanatem WSL. 

7. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przeprowadzenia rejestracji 

lub korzystania z systemu, spowodowaną awariami sieci niezależnymi od Akademii 

lub okresowym przeciążeniem serwerów AT. W takiej sytuacji niezwłocznie należy 

skontaktować się z pracownikiem dziekanatu WSL: 

Wydział Sztuki Lalkarskiej: dziekanat@atb.edu.pl , tel. 85 743 50 86 . 

8. Informacje o rekrutacji przekazywane są przy użyciu korespondencji pocztowej,  informacji 

mailowych, w systemie IRK  oraz telefonicznie przez pracowników dziekanatu WSL, lub osoby 

do tego upoważnione, a także za pomocą komunikatów zamieszczanych na stronie głównej 

http://atb.edu.pl oraz informacji  na tablicach ogłoszeń w budynku Akademii Teatralnej przy 

ul. Sienkiewicza 14  w Białymstoku. 

9. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawiania treści informacji 

dotyczących procesu rekrutacji. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazywanymi powyżej wymienionymi 

drogami. 

mailto:dziekanat@atb.edu.pl
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UWAGA!  

Na Wydziale Sztuki Lalkarskiej terminy kolejnych etapów egzaminu wstępnego dla danego kandydata 

mogą następować dzień po dniu. Prosimy o częste sprawdzanie poczty mailowej oraz serwisu IRK 

wydziału, a także strony głównej http://rekrutacja.at.edu.pl. 

UWAGA! 

Na ETAPIE REJESTRACJI NIE PRZYJMUJEMY TECZEK Z DOKUMENTAMI. 

KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU MUSI PRZYNIEŚĆ W DNIU EGZAMINU BIAŁĄ WIĄZANĄ 

TECZKĘ, PODPISANĄ IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ NAZWĄ WYBRANEGO KIERUNKU, Z 

KOMPLETNYM ZESTAWEM DOKUMENTÓW (wymagana zawartość wyszczególniona poniżej).  

TECZKĘ SKŁADA PO UZYSKANIU INFORMACJI O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO CZĘŚCI II (KONKURS). 

 

Zawartość teczki papierowej dla kierunku AKTORSTWO TEATRU LALEK dla kandydatów obywateli 

polskich: 

 podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z 
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów 

 oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa 

(zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych 

maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  - dokument wydany za granicą, 

będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom 

IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura 

międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym) 

 kserokopia dowodu osobistego (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu 
dowodu osobistego) 

 aktualne 2 fotografie w wersji papierowej 

 teksty utworów (tytuły i autorzy) 

 dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 

Ewentualnie: 

 dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie/olimpiadach (zgodnie z załącznikiem  

nr 10 Uchwały nr 10 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 17 

grudnia 2018 r.) 

 certyfikat z języka obcego 

 
Zawartość teczki kandydatów cudzoziemców:  

 podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz  
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów 

 kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 kserokopia wizy lub karty pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 Karta Polaka (o ile kandydat ją posiada) 

 zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, 
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie,  
w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny 
odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie 
nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznany, 
na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu 
świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej 
Polskiej (wraz z tłumaczeniem przysięgłym) 
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 2 aktualne fotografie w wersji papierowej (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy 
wydawaniu dowodu osobistego) 

 dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej  

 polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków  
na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku 
braku takiego dokumentu kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do ubezpieczenia  
w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia) 

 zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku 
polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub 
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

 teksty utworów (tytuły i autorzy) 

Ewentualnie: 

 dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie/olimpiadach (zgodnie z załącznikiem  

nr 10 Uchwały nr 10 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 17 

grudnia 2018 r.) 

 certyfikat z języka obcego (z wyłączeniem języka polskiego i języka ojczystego kandydata) 

 

Instrukcja korzystania z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia 

w roku akademickim 2018/2019. 

Przed przystąpieniem do rejestracji należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi 

rekrutacji na dany kierunek zawartymi w Uchwale nr 10 - 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej  

im. A. Zelwerowicza z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz załącznika nr 3 (dot. kierunku aktorstwo teatru 

lalek), nr 9 (dot. języka obcego dla obu kierunków) i nr 10 (dot. zasad rekrutacji laureatów i finalistów 

olimpiad przedmiotowych dla obu kierunków) do tej uchwały. 

Kandydat rejestruje się poprzez system IRK na stronie: http://rekrutacja.at.edu.pl z dowolnego 

komputera podłączonego do Internetu z możliwością wyświetlania lokalnie dokumentów w formacie 

PDF (np. Acrobat Reader). W procesie rejestracji kandydat otrzymuje indywidualne konto IRK. 

Indywidualne konto IRK jest udostępnione kandydatowi na czas jego rekrutacji. 

 

Wymagania techniczne IRK 

Warunkiem koniecznym jest podłączenie komputera do Internetu oraz możliwość wyświetlania 

lokalnie dokumentów w formacie PDF (np. Acrobat Reader). Zalecane jest używanie standardowych 

przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach: 

- MS Internet Explorer 

- Mozilla 

- Chrome 

- Safari 

- Opera 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Teatralna im.  im. A. Zelwerowicza w Warszawie; 

ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa; podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich zbieranie  

i przetwarzanie następuje w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie  

art. 169 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz dokumentowania przebiegu studiów na podstawie 

przepisów wykonawczych wydanych do ustawy o szkolnictwie wyższym. Kandydat ma prawo dostępu 

do danych i ich poprawiania. 


