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Regulamin promocji w opłacie rekrutacyjnej 
„Zapisz się do 30 września - nie płać wpisowego!”: 

obowiązujący kandydatów na studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole 
Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 

 
 

1. Promocja w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 30. września! - nie płać wpisowego!” obowiązuje 
każdego kandydata zapisującego się w naborze letnim na rok akademicki 2020/2021 na dowolny kierunek 
studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunku: Medycyna estetyczna, prowadzonych przez Śląską Wyższą Szkołę 
Medyczną w Katowicach , który spełni równocześnie warunki określone w punkcie  2 i 3. 

2. Do dn. 30.09.2020r. do godz. 00:00 kandydat dokona zapisu na wybrany kierunek studiów podyplomowych  
poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe w internetowym systemie rekrutacji 
SWSM. 

3.W terminie do 15.10.2020r. należy zakończyć proces rekrutacji na studia dopełniając wszelkich formalności 
wynikających z zasad przyjęć na dany kierunek, co oznacza w szczególności złożenie w Biurze Rekrutacji SWSM 
kompletu wymaganych dokumentów, określonych na stronie internetowej www.wsti.pl  w zakładce  'zasady 
przyjęć' na studia podyplomowe. 

2. Koszt opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) w promocji „Zapisz się do 30. września! - nie płać wpisowego!” 
wynosi 0 zł. 

3. Promocja w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 30. września! - nie płać wpisowego!” może 
łączyć się z aktualnie organizowanymi promocjami czesnego oferowanymi przez Śląską Wyższą Szkołę 
Medyczną  w Katowicach. 

 
4. Wszelkie pytania dotyczące promocji w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 30. września! - nie 
płać wpisowego!” należy kierować do pracowników Biura Rekrutacji SWSM  mailowo na adres: 
rekrutacja@swsm.pl bądź telefonicznie pod nr: (32) 207 27 10 w godzinach urzędowania. 

 
 
5. Kwestie sporne związane z zasadami promocji w opłacie rekrutacyjnej (wpisowe) „Zapisz się do 30. 
września! - nie płać wpisowego!” rozstrzygane są polubownie, w porozumieniu z kandydatem, przez 
zwierzchnika Biura Rekrutacji SWSM, nadzorującego prawidłowy przebieg wszelkich procesów rekrutacji, w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o sporze. 
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