Zasady Rekrutacji 2021/22
1. Kierunki i tryby studiów
Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 jest prowadzona na kierunkach socjologia w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym oraz pielęgniarstwo w trybie stacjonarnym i stacjonarnym
weekendowym. Liczba miejsc ograniczona.
2. Czas rekrutacji
Rekrutacja na nowy rok akademicki zaczyna się 12 maja 2021 r.
3. Formy rekrutacji
1) Rekrutacja on-line w 5 krokach
Krok 1. Rejestracja na stronie www.kpsw.pl Zalogowanie się na podstawie hasła, które
otrzymali Państwo w mailu
Krok 2. Uzupełnienie danych osobowych
Krok 3. Zamieszczenie skanu fotografii w systemie
Krok 4. Wybranie kierunku i toku studiów
Krok 5. Dostarczenie do biura rekrutacji KPSW niezbędnych dokumentów w terminie do 14
dni od daty rejestracji.
2) Rekrutacja tradycyjna w siedzibie Uczelni
Kandydat dostarcza osobiście komplet dokumentów do biura rekrutacji.
4. Tegoroczni maturzyści
Kandydaci nieposiadający jeszcze świadectwa maturalnego mogą przejść przez proces
rekrutacji rezerwując sobie miejsce na studiach. Świadectwo zostanie przez kandydata
dostarczone do Uczelni niezwłocznie po jego otrzymaniu
5. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.
1) Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
2) Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej 85 zł oraz opłaty za wydanie elektronicznej
legitymacji studenckiej 22 zł, nr konta ING Bank Śląski S.A. 29 1050 1764 1000 0090 3230
0809
2) Fotografia – zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same
wymagania dot. wizerunku osoby, co zdjęcie do obecnie obowiązującego dowodu osobistego
oraz określone niżej wymagania techniczne:
-

osoba przedstawiona jest w pozycji frontalnej
jednolite jasne tło
dobra jakość zdjęcia z zachowaniem ostrości
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
rozmiar 236x295 pikseli,
plik w formacji jpg

3) Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania
(dotyczy tylko kandydatów na studia pielęgniarskie). Skierowanie imienne kandydat
otrzymuje w Uczelni z chwilą złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie nastąpi:
1) Studia stacjonarne – 16 sierpnia 2021 r.
2) Studia niestacjonarne – 20 sierpnia 2021 r.

