
  
 

 

 

KROK 1. Wybierz kierunek dla siebie 
 

Wypełnij formularz rekrutacyjny.  

Znajdziesz go na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”, po wybraniu odpowiedniego kierunku. 

Po uzupełnieniu i przesłaniu zgłoszenia, na podany adres mailowy wyślemy potwierdzenie oraz dalsze instrukcje.  
 

KROK 2. Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji  
 

Wybierz formę złożenia dokumentów zgodnie z przesłanymi 

informacjami. 

Chcesz przesłać dokumenty pocztą tradycyjną?  

Napisz do nas: rekrutacja@swsm.pl 

Chcesz nas odwiedzić?  

Wybierz i zarezerwuj termin wizyty: 

https://www.swsm.pl/rekrutacja2020/rejestracja.php 
 

 

 

KROK 3. Skompletuj wymagane dokumenty 

 

 Dyplom 

 Suplement do dyplomu 

 Świadectwo Dojrzałości    

 Zaświadczenie lekarskie 

 Dowód szczepienia przeciwko WZW typu B  

 Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych  

 Opłata za wyprawkę (Kosmetologia) lub fartuchy 

 (Dietetyka) 

 

*szczegóły znajdziesz w zakładce Zasady przyjęć 

 

KROK 4. Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności 
 

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności zgodnie z wcześniej wybraną 

możliwością - korespondencyjnie lub bezpośrednio w Biurze Rekrutacji, w 

zarezerwowanym wcześniej terminie. 

 

Pamiętaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!

 

KROK 5. Witaj w SWSM!
 

Po 20 września 2020 zajrzyj do swojej zakładki Kandydata na rekrutacja.swsm.pl 

gdzie znajdziesz swój numer albumu, indywidualny numer konta bankowego 

oraz grupę dziekańską.  
 

P.s. 

Możesz już zalogować się w strefie studenta na student.swsm.pl i zapoznać się z 

przewodnikiem dla  studentów I semestru. 

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA 
 KROK PO KROKU  

 

Jesteś absolwentem innego kierunku niż Dietetyka 

i Kosmetologia? 
 

Po dostarczeniu dokumentów, przekażemy je  

w celu weryfikacji, Komisji Rekrutacyjnej.  

 

Jeżeli posiadasz tytuł technika lub ukończyłeś studia 

podyplomowe z zakresu dietetyki bądź kosmetologii, 

dostarcz też dokumenty, które to potwierdzają! 

BADANIA LEKARSKIE 
 

Z naszym skierowaniem w Przychodni 

TOMMED przy ul. Żelaznej 1 w Katowicach 

badania wykonasz bezpłatnie. 

 

P.S. NIE MOŻESZ TEGO PRZEGAPIĆ! 
 

Koniecznie zajrzyj do zakładki PROMOCJE, 

gdzie czekają na Ciebie atrakcyjne zniżki na 

czesne, wpisowe oraz promocja „Poleć SWSM 

znajomemu”! 

 

MASZ PYTANIA – CHĘTNIE NA 

NIE ODPOWIEMY  
 

W razie pytań bądź wątpliwości: 

Pisz na adres: rekrutacja@swsm.pl 

Dzwoń pod numer: 0-32 207-27-10 
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