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REKRUTACJA KROK PO KROKU 
_________________________________________________________________________________________ 

 

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE 
Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.  
Znajdziesz go na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”  
po wybraniu odpowiedniego kierunku: 
 
— INFORMATYKA  
—GRAFIKA  
(po wypełnieniu kwestionariusza na kierunek Grafika ZAREZERWUJ 
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ) 
 

Po dokonaniu rejestracji otrzymasz na podany w formularzu adres  
mailowy wskazówki dotyczące logowania do swojej zakładki kandydata  
na stronie www.rekrutacja.wsti.pl 

 NIE PRZEGAP OFERT SPECJALNYCH  
Sprawdź na stronie www.wsti.pl aktualnie obowiązujące 
promocje. 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM REKRUTACJI  
Wybierz formę złożenia dokumentów zgodnie z przesłanymi informacjami. 
Chcesz przesłać dokumenty pocztą tradycyjną?  
Napisz do nas: mailto:rekrutacja@wsti.pl 
 
Chcesz nas odwiedzić? Wybierz i zarezerwuj termin:  
http://www.rekrutacja.wsti.pl/2020/rejestracja.php 
 

 JESTEŚ TEGOROCZNYM 
MATURZYSTĄ? 
Nie trać czasu, zapisz się już dziś!  
Na dostarczenie świadectwa masz czas do 31 sierpnia 2020  

 

WYKONAJ BADANIA LEKARSKIE  
Tu wykonasz bezpłatne badania: 
Przychodnia PROF-MED/TOMMED 
ul. Żelazna 1 w Katowicach 
tel.: 533 377 225 / 883 103 939 

 

SKOMPLETUJ DOKUMENTY 
Dokumenty wymagane przy zapisie na studia: 
• Kserokopia Świadectwa Dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu). 
• 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami 

stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia 
 na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza  
i niezbędne do zakwalifikowania na studia). 

• Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy 
 

 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
Jeżeli w momencie wysyłania/dostarczania dokumentów 
brakuje Ci zaświadczenia lekarskiego – będziesz mieć czas  
do 11.09.2020 r. na dostarczenie brakującego dokumentu  
do Biura Rekrutacji.  
 

 
 
 

ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW 
Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności zgodnie z wcześniej wybraną 
możliwością – korespondencyjnie lub bezpośrednio w Biurze Rekrutacji, 
w wybranym wcześniej terminie. 
Pamiętaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 W RAZIE WĄTPLIWOŚCI 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 
tel.: (32) 207-27-20 
e-mail: rekrutacja@wsti.pl 
 

BIURO REKRUTACJI: 

ul. Mickiewicza 29, Katowice 

pokój 112B, parter (obok Poczty Polskiej) 

 

ZOSTAŁEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA!  
Po przesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów 
Jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!!  
 
Po 20.09.2020 r. zaloguj się na stronie www.rekrutacja.wsti.pl,  
gdzie w zakładce „Twoje studia” sprawdzisz następujące informacje: 
• Twój numer albumu, 
• Symbol grupy, do której zostałeś przydzielony, 
• Indywidualny numer rachunku bankowego. 

 CO DALEJ? 
• Zapoznaj się z przewodnikiem dla studentów I roku 
• Od teraz możesz logować się do Wirtualnej Uczelni 

(zakładka Student). 
 
Na stronie www.wsti.pl w „Strefie Studenta” znajdziesz 
plan zajęć – zaloguj się zgodnie z instrukcją. 
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