
Przebieg procesu rekrutacji  - STUDIA PODYPLOMOWE

1. Kandydat dokonuje rejestracji on-line lub zgłasza telefonicznie swoją chęć do wzięcia  

udziału w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych

2. Wysłanie na podany przez Kandydata adres mailowy dokumentów rekrutacyjnych:

• Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe (druk Uczelni)

• Umowa plus załącznik (druki Uczelni)

• Postanowienie dodatkowe w sprawie praktyk - kierunki pedagogiczne (druk Uczelni)

• Kwestionariusz osobowy (druk Uczelni)

• Regulamin finansowy Studiów Podyplomowych WSZiP z siedzibą 

w Wałbrzychu

3. Uiszczenie przez Kandydata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto Uczelni:  

PKO BP S.A. o/Wałbrzych nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

4. Dostarczenie osobiste lub przesłanie pocztą  dokumentów rekrutacyjnych: 

• Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe (druk Uczelni)

• Dwa egzemplarze umowy plus załącznik (druki Uczelni)

• Dwa egzemplarze postanowienia dodatkowego w sprawie praktyk (kierunki  

pedagogiczne)

• Kwestionariusz osobowy (druk Uczelni)

• Potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz  

przygotowania  pedagogicznego  (kierunki pedagogiczne)

•  Potwierdzona kserokopia dowodu osobistego

• Jedna fotografia (format jak do dowodu osobistego)

• Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto Uczelni: 

PKO BP S.A. o/Wałbrzych nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

na adres: 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 

ul. Wrocławska 10 

58-309 Wałbrzych

5. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Słuchacz otrzymuje:  

• Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe wraz z jednym egzemplarzem umowy,  

załącznikiem i postanowieniem dodatkowym (kierunki pedagogiczne)

• Login i hasło do Internetowego Systemu Obsługi Studenta (ISOS), czyli dostęp do 

indeksu elektronicznego, płatności oraz  harmonogramów zajęć

• Login i hasło do platformy edukacyjnej – studia w Internecie 

(z wykluczeniem kierunków dostępnych tylko w formie przyjazdowej) 



Studia podyplomowe przez Internet /on- line:
Nowa,  wygodna  forma  kształcenia  przy  zastosowaniu  najnowocześniejszych  technologii  
informatycznych pozwala na realizowanie programu edukacyjnego w 100 % przez Internet.  
Jest  to  zamiana sali  uczelnianej  na wirtualne uczestnictwo w zajęciach.  Słuchacz siedząc 
przed komputerem, tabletem czy smartfonem loguje się na platformę learningową Uczelni  
i  tym  samym  łączy  się  na  żywo  w  czasie  rzeczywistym  z  salą  wykładową,  w  której  
Wykładowca  prowadzi  wykład  lub  ćwiczenia.  Egzaminy,  zaliczenia,  jak  i  obrona  pracy  
dyplomowej odbywają się przez  Internet,  co zwalnia Słuchacza z obowiązku przyjazdu na 
Uczelnię. Wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologii edukacyjnej chcemy zapewnić  
naszym Studentom realizację i  ukończenie studiów podyplomowych - kwalifikacyjnych lub 
doskonalących -  na tych samych zasadach, co pozostali Słuchacze, którzy wybrali tradycyjną  
– przyjazdową – formę studiowania. 
Studia podyplomowe w formie tradycyjne - przyjazdowejj:

Z  takiej  formy  kształcenia  mogą  skorzystać  Słuchacze,  którzy  preferują  tradycyjny  styl  

studiowania  w  trybie  niestacjonarnym.  Zajęcia  organizowane  są  na  terenie  Uczelni  

w Wałbrzychu zgodnie z harmonogramem zajęć.


