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Załącznik do Uchwały 

 nr 02/04/2020 
Senatu WSM w Warszawie  

 z dnia 29.04.2020r. 
Projekt 

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA 

WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE 

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

 

 
1. Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie są prowadzone na 

podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej "Regulaminem") oraz 

obowiązujących przepisów: 

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U poz. 

1668), zwanej dalej „Ustawą”, 

2) Statutu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Zarządzenie Nr 1/09/2019 

Założyciela WSM w Warszawie z dnia 04 września 2019 r.)   

2.  Regulamin przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, zwanej 

dalej „Uczelnią”, określa warunki i tryb przyjęć na studia oraz termin rozpoczęcia                

i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, a także prawa i obowiązki 

kandydata na studia. 

3. Regulamin dotyczy kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite 

studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej na 

wszystkich kierunkach studiów, na które Uczelnia posiada uprawnienia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

4. Rekrutacja na studia może odbywać się w drodze elektronicznej. Warunki i tryb 

rekrutacji w drodze elektronicznej określa załącznik nr 1. Warunki i tryb rekrutacji                  

w  drodze elektronicznej cudzoziemców na studia w j. angielskim określa załącznik 2.  

5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów przez Rektora WSM     

w Warszawie. Decyzje administracyjne w przypadku odmowy przyjęcia na studia 

wydaje Rektor WSM w Warszawie. 
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6. Rektor w porozumieniu z Kanclerzem – w drodze zarządzenia - ustala minimalną liczbę 

kandydatów na danym kierunku, trybie i profilu studiów, konieczną do uruchomienia 

kierunku studiów  w danym roku akademickim. 

7. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. 

 

§ 2 

1. Przyjęcie na studia następuje przez: 

a) rekrutację, 

b) potwierdzenie efektów uczenia się, 

c) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.  

2. Podstawą przyjęcia na studia jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie. 

3. Przyjęcia na studia mają charakter otwarty, tj. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu 

dojrzałości lub egzaminu zagranicznego. Podstawę przyjęcia mogą również stanowić 

wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  Uczelnia nie przewiduje górnych limitów 

przyjęć na studia ani progów ocen.  

4. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego 

stopnia. Uczelnia nie przewiduje górnych limitów przyjęć na studia ani progów ocen.  

5. W przypadku osób rekrutowanych na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się 

liczba osób przyjętych na studia nie może być większa niż 20% ogólnej liczby 

studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.   

6. Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od 

drugiego roku studiów.  

7. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 10 maja 2021 r. do 20 września 2021 r. oraz 

od 10 grudnia 2021 r. do 20 lutego 2022 r. Dla osób, które ubiegały się                                     

o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, których wynik 

egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów  lub 

odwołania  rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w okresie od 21 września 2021 r. 

do 30 września 2021 r. oraz od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  

8. Na studia w Uczelni może być przyjęta osoba, która posiada właściwe dokumenty,              

o których mowa w § 2 ust. 9, 10 i 13 oraz spełnia pozostałe warunki określone                      

w niniejszym Regulaminie. 
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9. Kandydat na studia składa w Biurze Rekrutacji: 

1) podanie do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 

2) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa                       

w przepisach o systemie oświaty, 

3) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe                     

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach                 

o systemie oświaty,  

4) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego 

z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa                   

w przepisach o systemie oświaty, 

5) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1457 i 1560), 

6) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w pkt. 5, 

7) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną 

o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, 

8) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

9) jedną aktualną fotografie 35 X  45mm, 

10) potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, 

11) ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce 

zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania 

oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mailowy, 

obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia                     

i informacje o posiadaniu Karty Polaka.  
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10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są 

dostarczyć do Biura Rekrutacji podanie do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej           

w Warszawie, dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kopią do poświadczenia 

za zgodność z oryginałem przez uczelnię (oryginał dyplomu ukończenia studiów 

wyższych do wglądu) oraz dokumenty wymienione w § 2 ust. 6 pkt 9-11. 

11. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza 

systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na kierunku 

Administracja I stopnia o profilu ogólnoakademickim, Administracja II stopnia o 

profilu ogólnoakademickim, Zarządzanie I stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

Zarządzanie II stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

12. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

określonym w programie studiów. 

13.Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 

1) dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 9, i co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie;  

      2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach 

zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi                            

5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111               

z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie;  

      3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia 

zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie na studia drugiego stopnia ;                    

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia 

zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego 

stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% 

punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. 
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      6. O kolejności przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 

decyduje wynik obliczany jako przemnożenie ilości zaliczonych punktów przez średnią 

uzyskanych ocen. 

14. Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się, poza dokumentami 

wymienionymi w § 2 ust. 9 lub potwierdzającymi posiadanie niezbędnej kwalifikacji 

pełnej na odpowiednim poziomie,  składa dokumenty potwierdzające posiadanie 

wymaganego doświadczenia zawodowego: 

a) dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska oraz realizowane 

zakresy zadań, 

b) opis doświadczenia zawodowego, 

c) dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza 

systemem szkolnictwa wyższego, 

d) inne dokumenty wskazujące, na uzyskanie efektów uczenia się w następstwie działań 

i doświadczeń zawodowych lub innych, które są zbieżne z efektami kształcenia modułów 

zajęć, o których zaliczenie ubiega się kandydat. 

15. Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się należy składać w terminie od dnia 10 

maja 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. oraz od 10 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

16. Przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się jest usługą edukacyjną 

świadczoną odpłatnie. Wysokość opłat określa Rektor WSM w porozumieniu                        

z Kanclerzem WSM w drodze zarządzenia. 

17.  Kandydat zawiera umowę z uczelnią o przeprowadzenie potwierdzenia efektów 

uczenia się.  

18. Rektor WSM powołuje Komisje ds. Potwierdzania Efektów Kształcenia dla danego 

kierunku studiów. 

19. Komisja ds. Potwierdzenia Efektów Kształcenia dokonuje wstępnej oceny złożonych 

dokumentów.  

20. W wyniku oceny Komisja ds. Potwierdzania Efektów Kształcenia zaprasza kandydata 

celem ustalenia terminów egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności kandydata. 

21. Egzaminy mogą mieć charakter teoretyczny i praktyczny. 

22. Komisja sporządza protokół dokumentujący przebieg i wyniki potwierdzania efektów 

uczenia się, odpowiadających efektom kształcenia określonym dla danego kierunku. 

Kopię protokołu otrzymuje kandydat. 

23. Kandydat zostaje poinformowany o wyniku oceny. Wynik oceny jest wyrażony                

w skali ocen przyjętej przy zaliczaniu przedmiotów, określonej w Regulaminie studiów. 
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24. W przypadku podjęcia studiów przez takiego kandydata, oceny uzyskane na 

podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, są wliczane do średniej ocen ze studiów. 

25. Informacja o zaliczeniu modułu kształcenia na podstawie potwierdzenia efektów 

uczenia się umieszcza się w suplemencie do dyplomu. 

§ 3 

1. Kandydaci na studia będący cudzoziemcami zobowiązani są do złożenia osobiście lub 

przez pełnomocnika w Biurze Rekrutacji: 

1) podania do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 

2) w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich -

odpowiednich dokumentów wymaganych do ubiegania się o przyjęcie na te studia, 

o których mowa w § 2 ust. 9, 

3) w przypadku studiów drugiego stopnia – dyplomu ukończenia studiów w Polsce lub 

dyplomu ukończenia studiów za granicą, uprawniający do podjęcia studiów 

drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa 

uczelnia, która go wydała oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 2 

ust.7. Dyplom ukończenia studiów za granicą, musi spełniać wymogi, określone    w 

odrębnych przepisach, w tym umowach międzynarodowych, w szczególności                

w zakresie uwierzytelniania (legalizacji, apostille). Kandydat na studia może 

również zostać zobowiązany do przedłożenia Uczelni pisemnej informacji                     

o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię, o poziomie studiów i statusie 

uczelni, udzielonej przez Dyrektora NAWA, na podstawie art. 326 ust. 4 Ustawy, 

4)  zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia 

kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, 

5) polisy ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki okres kształcenia 

w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do 

ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia przed rozpoczęciem kształcenia, 

posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

6) jednej fotografii 35x45 mm, 

7) potwierdzenia wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji  i czesnego za I 

semestr studiów, 
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8)  paszportu oraz wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) 

(Dokumenty do wglądu), 

9)  potwierdzenia zameldowania lub zamieszkania 

10)  dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na 

podjęcie studiów w języku polskim lub dokumentu poświadczającego znajomość 

języka angielskiego w przypadku studiów w  języku angielskim: 

a) ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku   

polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, 

lub 

b) certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję  

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 

lub 

c) potwierdzenia przez Uczelnię, stopnia znajomości języka polskiego 

pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim. 

2. Uczelnia może zażądać tłumaczenia na język polski wymaganych dokumentów 

sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej 

Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych 

prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. 

3. Cudzoziemiec podejmuje i odbywa studia na podstawie decyzji administracyjnej 

Rektora WSM w Warszawie.  

§ 4 

1. Na podstawie w § 1 ust. 6, Uczelnia może w danym roku akademickim nie uruchomić 

kształcenia na określonym kierunku studiów, w przypadku gdy liczba kandydatów na 

studia nie wypełnia minimalnej liczby kandydatów na danym kierunku, trybie i profilu 

studiów, koniecznej do uruchomienia kierunku studiów w danym roku akademickim.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 kandydat, po poinformowaniu go przez Uczelnię                

o nieuruchomieniu danych studiów, ma prawo do skorzystania z pozostałej oferty Uczelni 

i rozpoczęcia nauki na innym kierunku,  trybie lub profilu studiów, 

po spełnieniu warunków określonych regulaminem. 
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§ 5 

Ogół czynności administracyjnych związanych z przyjęciami na studia, w tym kontakt               

z kandydatami i przyjmowanie dokumentów, jest dokonywany przez Biuro Rekrutacji. 

 

2. Prawa i obowiązki kandydata na studia. 

§ 6 

Kandydat na studia obok uprawnień wynikających z ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 

pkt 1 i Statutu uczelni ma prawo do: 

1. Zgłaszania do Dyrektora Centrum ds. Obsługi dydaktycznej uwag dotyczących 

spraw związanych z procesem rekrutacyjnym. 

2. Zmiany kierunku studiów, lokalizacji i trybu studiów na który został przyjęty przed 

uzyskaniem numeru albumu. 

§ 7 

1. Obowiązkiem kandydata na studia jest postępowanie zgodnie z regulaminem przyjęć.  

2. W szczególności kandydat zobowiązany jest do: 

1) dokonania rejestracji w systemie IRK 

2) złożenia kompletu wymaganych od kandydatów na studia dokumentów,                 

w terminie rekrutacji wyznaczonym przez Uczelnię, 

3) wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, 

4) wniesienia czesnego za I semestr studiów – w przypadku kandydatów będących 

cudzoziemcami, 

5) złożenia w Biurze Rekrutacji wypełnionego i własnoręcznie podpisanego 

podania o przyjęcie na studia, 

6) zapoznania się z treścią umowy o studiowaniu, podpisania umowy oraz 

oświadczeń RODO 

7) w przypadku ponownej rekrutacji na studia, przed złożeniem dokumentów na 

studia, kandydat ma obowiązek uregulowania spraw związanych z poprzednim 

tokiem studiów,  

7) w przypadku określonym w § 6 pkt 2 kandydat jest zobowiązany niezwłocznie 

po otrzymaniu akceptacji, zgłosić się do Biura Rekrutacji celem dopełnienia 

formalności wynikających ze zmian, 

8) osoba przyjęta na studia, która rezygnuje z podjęcia nauki przed uzyskaniem 

numeru albumu, jest zobowiązana do złożenia w Biurze Rekrutacji pisemnego 

oświadczenia woli rezygnacji z podjęcia studiów. 
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§ 8 

Regulamin niniejszy ma zastosowanie do przyjęć na studia w Wyższej Szkole 

Menedżerskiej w Warszawie na rok akademicki 2021/2022. 
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          Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjęć   

 na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej          

 w Warszawie na rok akademicki  2021/2022 

Projekt 

 

Warunki i tryb rekrutacji w drodze elektronicznej  

w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie  

 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Rejestracja kandydatów na studia, w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, zwanej dalej 

„WSM” odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wsm.warszawa.pl, 

obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „systemem IRK”.  

2. System IRK obsługuje Biuro ds. Rekrutacji, zwane dalej „BdR”.  

3. Egzaminie maturalnym, zwanym dalej „nową maturą” – należy przez to rozumieć egzamin zdany                    

w latach 2005-2019, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo                                        

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);  

4. Egzaminie dojrzałości, zwanym dalej „starą maturą” – należy przez to rozumieć egzamin, o którym 

mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

5. System Obsługi Szkół Wyższych BAZUS obsługuje Dziekanat WSM, zwany dalej „systemem 

dziekanatowym  BAZUS”. 

6. Rejestracja internetowa jest czynna przez całą dobę w okresach rekrutacji, o których mowa w  § 2 

ust. 7 Regulaminu przyjęć na studia Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.  

7. Rejestracja kandydata w systemie IRK jest pierwszym i niezbędnym etapem procedury rejestracyjnej.  

 

§ 2  

Zasady i tryb rejestracji kandydatów 

 

1. W celu rejestracji w systemie IRK, kandydat:  

    1) zakłada osobiste konto rejestracyjne (loginem do konta jest adres e mail  kandydata);   

    2) loguje się na osobiste konto;  

    3) wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych;  
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    4) wgrywa zdjęcie; 

    5) podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawiającym do podjęcia studiów oraz 

inne dane wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:  

         a) w przypadku starej matury: 

            - numer świadectwa maturalnego  

 - pełna nazwa ukończonej szkoły średniej  

         b) w przypadku nowej matury:  

             - numer świadectwa maturalnego  

             - numer świadectwa ukończenia szkoły średniej  

 - pełna nazwa ukończonej szkoły średniej  

6) dokonuje wyboru kierunku studiów   

7) dokonuje wyboru planu finansowania  

8)  wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości podanej w zarządzeniu Kanclerza na 

konto wygenerowane przez system IRK.   

9) Załącza skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji 

2. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:  

    1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wskazaniu kierunku studiów 

oraz  

    2) wniesieniu przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z zarządzeniem 

Kanclerza.   

   3)  załączeniu skanów dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji   

3. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich 

niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.  

4. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta 

rejestracyjnego. WSM w Warszawie nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, 

w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.  

5. WSM w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, 

spowodowanej awariami sieci niezależnymi od WSM w Warszawie lub okresowym przeciążeniem 

serwerów WSM w Warszawie.  

§ 3 

 Informacje na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata 

 

1. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:  

    1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;  

    2) wpisania danych związanych z wykształceniem;  
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    3) wyboru oraz ewentualnych zmian: 

       a) kierunku studiów   

       b) tryb studiów  

       c) wybór języka obcego  

       d) wybór planu finansowania  

     4) akceptacja regulaminu przyjęć 

     5) załączeniu skanów dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji   

2. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie 

rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.  

Po dostarczeniu kompletu dokumentów wszystkie dane kandydata wprowadzone do systemy IRK są 

blokowane. Edycja danych będzie możliwa tylko przez pracownika WSM na wyraźną prośbę kandydata.  

3. WSM w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata                                     

z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.  

4. Po zakończeniu rekrutacji i przeniesieniu danych dotyczących przyjętych kandydatów do systemu 

dziekanatowego BAZUS,  wszystkie konta z systemu IRK są usuwane.  



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyjęć   

 na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej          

 w Warszawie na rok akademicki  

2021/2022 

Projekt 

 
STUDIA ANGLOJĘZYCZNE –  

PROCEDURA REKRUTACJI, DOKUMENTY, SYSTEM ON-LINE 
 
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia anglojęzyczne 
 

I stopień 

1. Dyplom ukończenia szkoły średniej - High Secondary School Diploma (HSS) 
2. Lista ocen - Attachment to High Secondary School Diploma with subjects and grades 

(marksheet) 
3. Apostile (legalisation) of High Secondary School Diploma and attachment to HSS 

diploma 
4. Passport 
5. Certyfikat języka angielskiego - English language certificate 
6. Zaświadcenie lekarskie - Medical opinion 
7. Zdjęcie - Photograph 

II stopień 

1. Dyplom ukończenia szkoły średniej - High Secondary School Diploma (HSS) 
2. Lista ocen - Attachment to High Secondary School Diploma with subjects and grades 

(marksheet) 
3. Apostile (legalisation) of High Secondary School Diploma and attachment to HSS 

diploma 
4. Dyplom ukończenia I stopnia - Bachelor's Degree Diploma 
5. Lista ocen - Attachment to Bachelor's Degree Diploma with subjects and grades 

(marksheet) 
6. Apostile (legalisation) of Bachelor's Degree Diploma and attachment to Bachelor's 

Degree Diploma  
7. Passport 
8. Certyfikat języka angielskiego - English language certificate 
9. Zaświadcenie lekarskie - Medical opinion 
10. Zdjęcie - Photograph 

 
Po przyjeździe do Polski kandydat musi przedstawić 

1. Ubezpieczenie - Health insurance 
2. Visa 
3. Oryginał - Acceptance letter 



4. Potwierdzenie zameldowania jeżeli jest inne niż akademik -  Confirmation of check-in 
if another than dormitory (optional)  
 
 

W trakcie trwania I semestru studiów 
1. Tłumaczenie przysięgłe dokuemntów na język polski - Sworn translation of all 

documents into Polish by (made in Poland)  
2. Potwierdzenie wiarygodności dyplomu maturalnego przez polskie władze - 

Legalisation of High Secondary School Diploma made in the Polish Ministry  
3. Potwierdzenie wiarygodności dyplomu I stopnie przez polskie władze - Legalisation of 

Bachelor's Degree Diploma made in the Polish Ministry 
 
Procedura rekrutacji 
W procesie rekrutacji studentów anglojęzycznych jest wykorzystywany system rekrutacyjny 
on-line specjalnie przygotowany pod potrzeby rekrutacji studentów zagranicznych. Jest on na 
bieżąco modyfikowany przez producenta i dostosowywany do zmieniających się przepisów 
prawa.  
 
Rekrutacja studentów obcojęzycznych musi odbywać się w formie ciągłej tj od listopada do 
stycznia dla rekrutacji zimowej i od kwietnia do września dla rekrutacji letniej. Konieczność 
utrzymania tak długich terminów rekrutacji wynika przede wszystkim z czasu trwania procesu 
wizowego. W szczególnych przypadkach (tak np. było przy rekrutacji zimowej w roku 2019 w 
Indiach) umówienie terminu na spotkania w ambasadzie trwa do 5 miesięcy.  Standardowy 
czas oczekiwania na spotkanie w ambasadzie w Indiach to 3 miesiące.  
 
Konieczność ciągłości rekrutacji studentów nie wpływa jednak negatywnie na procesy 
rekrutacyjne obowiązujące na WSM (tj otwarcie/zamknięcie rekrutacji w IRK). System 
rekrutacyjny studentów anglojęzycznych jest dostosowany do współpracy z innymi systemami 
(np. bazusem). W dowolnym momencie może on przerzucić dane o kandydatach do bazusa. 
Co oznacza, że przeniesienie danych z systemu do bazusa (ewentualnie IRK) może odbywać 
się w każdym wymaganym terminie.  
 
Szczegółowy proces rekrutacji  
 

1. Rejestracja kandydata 
W celu rejestracji kandydat musi przedstawić podstawowe dane osobowe oraz kopię 
paszportu 

2. Conditional letter  
Na podstawie informacji z paszportu WSM wystawia conditonal letter. Dokument ten 
zawiera informacja na jaki kierunek aplikuje kandydat, jakie opłaty musi wnieść, jakie 
inne kursy (np. językowe) aplikuje. Jest tam podany także nr konta WSM.  

3. Acceptance letter 
Jest to oficjalny dokument wystawiany przez WSM, z którym kandydat ubiega się o 
wizę. W celu otrzymania acceptance letter kandydat musi spełnić następujące 
wymagania 

 Dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty 

 Wnieść opłatę za studia, akademik ew kursy językowe 



 Pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest sprawdzenie 
poziomu znajomości języka angielskiego oraz jakość przygotowania kandydata 
do rozmowy z ambasadorem. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi osobiście 
Piotr Mikosik. 

4. Po przyjeździe do Polski przedstawienie pozostałych dokumentów i podpisanie 
umowy z Uczelnią 

 
 
 


