
  
 
 

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 1. Wybierz kierunek dla siebie 
 

Wypełnij formularz rekrutacyjny.  
Znajdziesz go na naszej stronie internetowej w zakładce „Elektroniczna rekrutacja”.  
 
Po uzupełnieniu i przesłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie na podany adres mailowy.  
 

KROK 2. Pobierz skierowanie na badania i umów się na wizytę 
 

Skierowania na badania lekarskie wydajemy w Biurze Rekrutacji SWSM na podstawie wypełnionego Kwestionariusza rekrutacyjnego. 

 
 

KROK 3. Skompletuj wymagane dokumenty 

 
 

 Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów (oryginał do wglądu) 
 Kserokopia Prawa do Wykonywania Zawodu - dotyczy kierunku Medycyna Estetyczna (oryginał do wglądu) 
 Zaświadczenie lekarskie 
 Kserokopia dokumentu potwierdzającego odbycie szczepienia przeciwko WZW typu B (oryginał do wglądu) 
 Kserokopia aktualnego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych - dotyczy kierunku Medycyna Estetyczna 

(oryginał do wglądu) 
 Potwierdzenie administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) – jeżeli opłata nie jest objęta promocją 

KROK 4. Przyjdź do Biura Rekrutacji 
 

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. 
 
Pamiętaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń! 

KROK 5. Witaj w SWSM!
 

W połowie października 2019r. przekażemy kandydatom mailowo, wszystkie informacje związane z rozpoczęciem zajęć.  
 
Zajrzyj też do swojej zakładki Kandydata na rekrutacja.swsm.pl gdzie znajdziesz swój indywidualny numer albumu, numer konta 
bankowego, na który należy kierować wszystkie opłaty oraz grupę do jakiej Cię przydzieliliśmy.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU 
 STUDIA PODYPLOMOWE  
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