
System informatyczny ProAkademia to system rekrutacji kandydatów na studia w Wyższej Szkole 

Turystyki i Języków Obcych w Warszawie drogą elektroniczną. Poniżej opisane zostały kolejno kroki, 

które musicie Państwo wykonać, aby skorzystać z naszego systemu. 

1. Rejestracja  

 

Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy kandydata zostanie przesłana wiadomość wraz z linkiem 

do dalszej rejestracji.  W późniejszym etapie rekrutacji logują już się Państwo na swoje indywidualne 

konto.  

 

 

 

 

 



Witaj Xxxxxxx Yyyyyy. 

Został(eś/aś) pomyślnie zarejestrowan(y/a) w serwisie rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Turystyki i 

Języków Obcych w Warszawie.  

Prosimy o zalogowanie do serwisu rekrutacyjnego Uczelni i kontynuowanie procesu rekrutacji. 

Logowanie:kliknij tutaj  

Parametry logowania: 

Login: xxxxxxx.yyyyyy 

Hasło: 0001-01-01 

Uwaga 

Wygenerowaney login i hasło będa ważne wyłacznie podczas procesu rekrutacji. Po zakończeniu 

rekrutacji login i hasło będa zawieszone do czasu zmiany statusu rekrutowanego kandydata na 

status studenta. 

W tym czasie logowanie do wirtialnego dziekanatu WSTiJO nie będzie możliwe. 

Mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać. 

Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierowac na email : rekrutacja@wstijo.edu.pl lub 

telefonicznie : (00 48) 22 624 95 60 

 

2. Logowanie  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wd-wstijo.edu.pl/Rekrutacja/Logowanie?login=xxxxxxx.yyyyyy&haslo=MD5:29D580759E1EA3803C03B4714D40509B&typ=R
http://www.wd-wstijo.edu.pl/Rekrutacja/Logowanie?login=xxxxxxx.yyyyyy&haslo=MD5:29D580759E1EA3803C03B4714D40509B&typ=R
mailto:rekrutacja@wstijo.edu.pl


Po zalogowaniu się uzupełniają Państwo formularz rekrutacyjny.  

 

Krok 1 Wprowadzanie danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 



Klikamy na strzałkę Dalej. Na stronie 2/4 uzupełniamy dane osobowe  

 

 

Po uzupełnieniu danych z strony 2/4 przechodzimy do kolejnej stronie przyciskiem Dalej  

 

 

 

 

 



Strona 3/4  

 

 

Po uzupełnieniu danych z strony 3/4 przechodzimy do kolejnej stronie przyciskiem Dalej  



 

Na każdym etapie uzupełniania danych osobowych jest możliwość zapisania i zakończenia rejestracji. 

Dane zostają zachowane po czym w każdej chwili możemy uzupełnić dane.  

Po zakończeniu uzupełniania danych osobowych przechodzimy do kolejnego etapu rekrutacji. Krok 2  

 

Krok 2 Moje kierunki  

 

 



Po kliknięciu dodaj kierunek pojawi nam się lista kierunków studiów na który prowadzony jest nabór. 

  

 

 

W rubryce szczegóły po kliknięciu klawisza pokaż możemy zapoznać się z szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi poszczególnego kierunku  (oferta edukacyjna, proces rekrutacji, opłata za 

studia).  

Zapisu na wybrany kierunek studiów dokonujemy poprzez klikniecie w napis zapisz w pierwszej 

kolumnie „Operacja”, można dokonać zapisu na więcej niż jeden kierunek studiów (w przypadku gdy 

są wolne miejsca).  



Po wybraniu kierunku studiów (zapisaniu się) pojawi nam się nowe okno. Gdzie po przejściu 

klawiszem Dalej przejdziemy do kolejnego okna.

 

Uzupełniamy kolejno dane okna.  

 

 

Po zakończeniu uzupełniania danych klikamy klawisz koniec. Pojawia nam się nowo okno z wybranym 

przez nas kierunkiem studiów. Jeśli wybraliśmy już kierunek studiów uzupełniliśmy kolejno wszystkie 

wymagane dane możemy zakończyć proces rekrutacji. Poprzez klawisz Zakończ  



 

 

 

 

Pojawi nam się komunikat proces rekrutacji zakończono pomyślnie  

Otrzymamy również informację w jakim czasie od dnia zakończenia rekrutacji jesteśmy zobowiązani 

donieść dokumenty.  

Zakończenie procesu rekrutacji on-line nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Zgodnie z 

zamieszczonym powyżej komunikatem przyjęcia na studia następuje w chwili doniesienia lub 

dosłania dokumentów rekrutacyjnych 



Wydrukach rekrutacyjnych będziemy mogli pobrać formularz rekrutacyjny druki umowy, regulamin 

opłat.   

Na prywatnego maila otrzymają Państwo maila o niższej treści 

Witaj Xxxxxxx Yyyyyy. 

Proces rekrutacji w serwisie rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

na kierunku Filologia zostal pomyslnie zakonczony  

Prosimy o zgromadzenie wszystkich niezbednych dokumentow i przeslanie ich droga pocztowa z 

dopiskiem "rekrutacja" lub zlozenie osobiste w dziekanacie nasze Uczelni. Logowanie:kliknij tutaj  

Parametry logowania: 

Login: <> 

Hasło: <> 

Uwaga 

Wygenerowaney login i hasło będa ważne wyłacznie podczas procesu rekrutacji. Po zakończeniu 

rekrutacji login i hasło będą zawieszone do czasu zmiany statusu rekrutowanego kandydata na 

status studenta. 

W tym czasie logowanie do wirtualnego dziekanatu WSTiJO nie będzie możliwe. 

Mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać. Wszystkie 

dodatkowe pytania prosimy kierowac na email : rekrutacja@wstijo.edu.pl lub telefonicznie : (00 

48) 22 624 95 60 
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Te informację studenci znajdują podczas internetowej rejestracji ( wybierając kierunek studiów)  

 

Rekrutacja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie na rok akademicki 2014/2015 

odbywa się w terminie: 

  od 15.03.2014r. do 30.09.2014r. rekrutacja podstawowa 

  od 30.09.2014r. do 30.10.2014r. rekrutacja uzupełniająca 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona  

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności: 

 

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

2. Wniesienie opłaty wpisowego na konto Uczelni  

Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587 

Nr 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001 

Konto dla cudzoziemców: SWIFT BIG BPL PWXXX 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001  

3. Dostarczenie kompletu dokumentów oraz dowodu wpłaty wpisowego  osobiście lub przesłanie 

korespondencyjne na adres Biura Rekrutacji w ciągu 14 dni od momentu zarejestrowania  

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia: 

1.Karta ewidencyjna kandydata na studia  

2.Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem 

3.Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej 

4.Cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 

5.Kserokopia dowodu osobistego/ paszportu 

6.Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.  


