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Як кандидат, Ви можете отримати доступ до Інтернет-системи Реєстрації Кандидатів двома 
способами: 
- Можна використати безпосередньо адресу https://usosirk.konin.edu.pl. 
- Вписати у своїй пошуковій Інтернет-системі "irk konin", а потім перейти у систему через 
результат пошуку. 
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Початку рекрутації має передувати реєстрація облікового запису кандидата в 
системі, для цього кандидат мусить пройти процес створення облікового запису в 
Інтернет-системі Рекрутації Кандидатів. 
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Правила та загальна інформація для кандидата. 
Після того, як Ви ознайомилися з інформацією та прийняли правила, будь ласка, скористайтеся 
кнопкою "Продовжити". 
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Кандидат повинен вказати особисту адресу електронної пошти, до якої він має активний доступ - 
після натискання кнопки "створити обліковий запис" на вказану адресу електронної пошти буде 

надіслано повідомлення з посиланням для активації облікового запису IRK.
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Зовнішній вигляд вкладки "Мій обліковий запис" після входу до системи 
IRK
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Заповнення Форми особистих даних кандидатом. У вкладці Форми особистих даних є окремі 
категорії даних, які необхідно заповнити. Перша – "Основні персональні 
дані".
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Як приклад, показана вкладка основних персональних даних, яка заповнена зразками 
даних

 
Zakładka Adres i dane kontaktowe uzupełniona przykładowymi danymi 

Правильно заповнені дані слід зберегти 
натисканням кнопки «Зберегти», перш ніж переходити до наступного етапу 
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Правильно заповнені дані слід зберегти 
натисканням кнопки «Зберегти», перш ніж переходити до наступного етапу 
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Фото кандидата 

Додавання правильно зробленого фото за допомогою кнопки "Вибрати файл" 

Вимоги до технічної коректності фотографії можна знайти 
на сайті Сервісу Республіки Польща 

https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu 

Рекомендований розмір фотографії 
це 500 x 625 пікселів або його 

багатократність 
( ) np. 1000 x 1250 пікселів 
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Вкладка Освіта, загальні дані про закінчену школу та отриманий 
атестат

 

Додавання випускних екзаменів 
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Вкладка Освіта додавання інформації про випускні іспити (ЗНО) 

Підтвердіть заповнені дані, натиснувши кнопку 

"Зберегти та повернутися" 
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Вкладка Освіта додавання результатів випускних 
іспитів

 

Правильно заповнені дані  
будуть збережені, наступним кроком   
буде додавання результатів 

випускних іспитів 
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Вкладка Освіта, додавання результатів випускних іспитів 

 

Додавання результатів іспитів 
             відповідно до рівня 

випускних іспитів 

Предмет, який був зданий на 
розширений рівень, буде перерахований x2 

( відбувається то автоматично   
під час генерації введених даних ) 

Правильно заповнені результати 
необхідно підтвердити, натиснувши кнопку 

"Зберегти та 
повернутися" 

Система не приймає  
результатів, які нижче ніж 30% 
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Вкладка Додаткові персональні дані, додавання додаткових персональних 
даних

 

Підтвердіть належним чином заповнені дані, 

натиснувши кнопку "Зберегти" 



Початок рекрутації 

 Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 16 

 
 



Початок рекрутації 

 Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 17 



Початок рекрутації 

 Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 18 

 
 



Початок рекрутації 

 Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 19 
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Рекрутація на спеціальність "Косметологія" 

                 пройшла вдало! Продовжити, 

натиснувши на   Мій обліковий запис ->Додатки 



Початок рекрутації 
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Далі просимо переходити до: 

Будь ласка, заповніть всі декларації стосовно іноземних мов та, 

у випадку студентів денного відділення, 
        також декларацію з фізичного виховання 



Початок рекрутації 
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ВІДДІЛ РЕКРУТАЦІЇ 
вул. Пшиязні, 1 (кімната 6 – перший поверх) Тел. 63 249 72 37 


