REKRUTACJA KROK PO KROKU
STUDIA I STOPNIA

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 otrzymasz potwierdzenie na podany adres mailowy.

KROK 2. Pobierz skierowanie i udaj się na badania
Skierowania na badania lekarskie wydajemy w Biurze Rekrutacji SWSM na podstawie wypełnionego formularza.

KROK 3. Skompletuj wymagane dokumenty

BADANIA LEKARSKIE
Z naszym skierowaniem w Przychodni
TOMMED przy ul. Żelaznej 1 w Katowicach
badania wykonasz bezpłatnie, w ciągu jednego
dnia!



Kserokopia Świadectwa Dojrzałości (oryginał do

wglądu)

Jesteś tegorocznym maturzystą? Nie trać czasu, zapisz się już dziś!
Na dostarczenie świadectwa masz czas do 13 lipca 2019!

Zaświadczenie lekarskie

Kserokopia dowodu szczepienia przeciwko WZW
Pamiętaj, żeby do przychodni zgłosić się w
typu B (oryginał do
wglądu)
godzinach porannych 07:00 – 07:30!

Kserokopia książeczki do celów sanitarnotel.: 533 377 225 / 883 103 939
epidemiologicznych
(oryginał do wglądu)

Potwierdzenie opłaty za wyprawkę
(Kosmetologia) lub fartuchy
(Dietetyka i Gastronomia) - opłaty
możesz dokonać do 15 września 2019

KROK 4. Przyjdź do Biura Rekrutacji

P.S. NIE MOŻESZ TEGO PRZEGAPIĆ!

Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami i dokumentami zamieszczonymi
w zakładce „Zasady przyjęć”.
Następnie złóż w Biurze Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów i
dopełnij formalności związanych z zapisem na studia.
Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

Koniecznie zajrzyj do zakładki PROMOCJE,
gdzie czekają na Ciebie atrakcyjne zniżki na
czesne, wpisowe oraz promocja „Poleć SWSM
znajomemu”!

Pamiętaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!

JESTEŚMY DLA WAS 
W razie pytań bądź wątpliwości:
Pisz na adres: rekrutacja@swsm.pl
Dzwoń pod numer: 0-32 207-27-10
Jesteśmy w pokoju 112B (niski parter)

KROK 5.

Witaj w SWSM!

Po 20 września 2019 zajrzyj do swojej zakładki Kandydata na rekrutacja.swsm.pl gdzie
znajdziesz swój indywidualny numer albumu, numer konta bankowego, na który
należy kierować wszystkie opłaty, grupę dziekańską oraz zaproszenie na uroczystą
Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020
Następnie, zgłoś się do Dziekanatu w celu dopełnienia formalności związanych
z rozpoczęciem nauki w SWSM.

