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REKRUTACJA KROK PO KROKU 

Podstawowe informacje dotyczące rekrutacji 

Zapisy korespondencyjnie lub osobiście 

1. Prosimy zapoznać się z informacjami na temat  kierunków 

oraz specjalnościach realizowanych na naszej Uczelni (dostępne na stronie internetowej 

oraz w informatorze) 

2. Po wyborze kierunku prosimy pobrać i wydrukować dokumenty rekrutacyjne 

(kwestionariusz, regulamin płatności, umowę o studiowaniu) na wybrany kierunek 

studiów. Wydrukowane dokumenty należy wypełnić i podpisać oraz dostarczyć 

osobiście do Uczelni lub przesłać pocztą.  

(Umowę, regulamin i kwestionariusz można otrzymać na uczelni do wypełnienia jeśli 

kandydat zapisuje się osobiście) 

3. Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć: 

na studia licencjackie 

- świadectwo dojrzałości lub odpis, 

- odpis lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

- 4 fotografie /jak do dowodu/, 

- kserokopię dowodu osobistego lub paszportu 

- kopia dowodu wpłaty wpisowego (200 zł) 

4. Wybór języka obcego: 

 pierwszy język angielski na różnych poziomach, 

 drugi język do wyboru /włoski, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski/, grupa 

zostanie utworzona w przypadku uczestnictwa  co najmniej 15 osób chętnych, 

(proszę zaznaczyć właściwą  opcję  drugiego języka z podaniem   lub inny drugi  

np. hiszpański lub niemiecki) 

 w przypadku cudzoziemców  wymagana jest znajomość języka polskiego 
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*WSTiJO  prowadzi kursy języka polskiego na poziomie A1 i B1 

* w przypadku filologii angielskiej – znajomość języka angielskiego powinna być na 

poziomie B1, drugi język hiszpański 

* w przypadku filologii hiszpańskiej –język  hiszpański od postaw, 

drugi język angielski /różne poziomy/ 

* w przypadku socjologii – 1 język angielski 

 

na studia magisterskie 

 

- odpis dyplomu, kopia suplementu 

- 4 fotografie /jak do dowodu/, 

- kserokopię dowodu osobistego lub paszportu 

- kopia dowodu wpłaty  wpisowego 300 zł 

 

Numery kont Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie: 

Bank Millennium SA Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587 

Bank Gspodarstwa Krajowego Nr 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001 

Konto dla cudzoziemców (Euro): 

SWIFT BIG BPL PWXXX Nr 12 1160 2202 0000 0001 8718 1876 

(lub w kasie Uczelni) 

 

na studia podyplomowe 

- do pobrania ze strony  kwestionariusz i umowa na studia podyplomowe, proszę  

wydrukować , wypełnić i podpisać a następnie odesłać pocztą lub złożyć osobiście  na 

Uczelni 

- proszę dołączyć  odpis dyplomu i 2 zdjęcia oraz kserokopię dowodu osobistego 

* bez wpisowego, 

* płatność za studia w 2 lub 3 ratach 


