Chciałabym/-bym zapisać się do szkoły. W jaki sposób mogę to zrobić?
• Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty
rekrutacyjnej. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać listem. Jednak należy pamiętać, że
w przypadku dokumentów wysłanych pocztą, kandydat będzie zobowiązany do okazania
pracownikowi biura rekrutacji oryginałów przesłanych dokumentów tj. świadectwa dojrzałości i
dowodu osobistego (w przypadku studiów II stopnia - dyplomu i suplementu).
• WAŻNE! Nie przyjmujemy zgłoszeń wysłanych za pomocą poczty elektronicznej np. w postaci
skanów dokumentów.
Jak wygląda rekrutacja?
• Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji. Następnie każdy
kandydat otrzymuje indywidualne dane do rejestracji w uczelnianym systemie Wirtualny
Dziekanat. Na rejestrację kandydat ma 7 dni od dnia złożenia dokumentów (w przypadku
dokumentów złożonych osobiście) lub od otrzymania wiadomości e-mail (w przypadku
dokumentów wysłanych pocztą). Po rejestracji w systemie kandydat może sprawdzić poprawność
wprowadzonych danych kontaktowych. Kandydat odnajdzie tam także indywidualny numer konta
bankowego, na który będzie uiszczać opłaty.

Ukończyłam/-em szkołę średnią, napisałam/-em maturę, ale nie mam jeszcze jej wyników. Czy
mogę złożyć niepełny zestaw dokumentów?

• Tak. Należy przygotować wszystkie pozostałe dokumenty, a świadectwo maturalne dostarczyć
niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Odebrałam/-em wyniki matury. Niestety nie zdałam/-em matury z przedmiotu podstawowego.
Do poprawki będę podchodzić w sierpniu, a wyniki otrzymam na początku września. Czy mam
szansę dostać się na studia?
• Tak. Należy przygotować wszystkie pozostałe dokumenty, a świadectwo maturalne dostarczyć
niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Zdawałam/-em maturę tylko z przedmiotów podstawowych - języka polskiego, matematyki i
języka obcego. Czy mogę starać się o przyjęcie na studia? Nie wiem, czy sobie poradzę.

• Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest
zdana matura. Nie mają znaczenia przedmioty, które kandydat na studia zdawał na maturze. Dla
kandydatów, którzy niepewnie czują się w przedmiotach ścisłych, takich jak biologia, chemia i
fizyka, corocznie organizujemy kurs przygotowawczy.

W celu otrzymania legitymacji studenckiej należy wyrobić również 1 zdjęcie w formacie
elektronicznym. Co to jest zdjęcie elektroniczne, jak je umieścić w systemie i w jakim czasie?
Czym różni się ono od zdjęcia w formacie tradycyjnym, które należy dostarczyć wraz z
pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi?
• Zdjęcie w formacie elektronicznym to nic innego jak zdjęcie zapisane na nośniku danych (np. płyta
CD, pendrive). Zdjęcie takie można wykonać praktycznie u każdego fotografa.
• Na potrzeby rekrutacji w WSZUiE wymagane jest zdjęcie o wymiarach 236 x 295 pikseli, 300 dpi.
Musi ono spełniać wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów osobistych.
• Zdjęcie będzie potrzebne do wytworzenia elektronicznej legitymacji studenckiej. Każdy kandydat
po złożeniu dokumentów otrzymuje indywidualne dane do rejestracji w uczelnianym systemie
dziekanatowym, do którego, po utworzeniu swojego konta, powinien wgrać zdjęć w formacie
elektronicznym. Dlatego zdjęcia na płycie nie należy dostarczać wraz z pozostałymi
dokumentami.
• Zdjęcie należy wgrać przechodząc do zakładki moje dane – edycja – fotografia.
• Zdjęcie w formacie elektronicznym należy wgrać najpóźniej do 31 sierpnia. W przypadku wgrania
zdjęcia po wyznaczonym terminie, legitymacja może być wyrobiona z opóźnieniem.
• Natomiast zdjęcie w formacie tradycyjnym, które należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami
rekrutacyjnymi potrzebne jest do teczki akt osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki
i szkolnictwa wyższego każdy kandydat musi dostarczyć taką fotografię.
Czym jest wyprawka? Co wchodzi w jej skład?
• Wyprawka to strój oraz narzędzia dla studentów kosmetologii studiów licencjackich wymagane na
zajęciach praktycznych. Ważne jest, aby dokładnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz, na
którym zaznaczane są rozmiary odzieży. Na podstawie nich zostanie uszyty fartuszek. Wyprawka
jest własnością studenta. Wymiary w tabeli na formularzu można dowolnie zaznaczać z różnych
rozmiarów, np. obwód biustu – B, obwód talii – C, obwód bioder – B.

Jestem kandydatką na studia licencjackie z kosmetologii. W związku z tym muszę opłacić kwotę
200 zł za wyprawkę i opłatę rekrutacyjna w wysokości 80 zł. Jak mam dokonać wpłaty?
• Opłatę należy wnieść na indywidualne konto bankowe, którego numer można znaleźć na koncie
w systemie Wirtualny Dziekanat. Dane do rejestracji w systemie kandydaci otrzymują po złożeniu
dokumentów.
Kiedy dowiem się, czy zostałam/ - em przyjęty na studia?
• Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest złożenie
kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W momencie
spełnienia obu warunków kandydat ma zagwarantowane miejsce na studiach. WSZUiE nie
publikuje list rankingowych.
Czy absolwenci studiów wyższych na kierunku innym, niż kosmetologia, mogą podjąć naukę na
studiach II stopnia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji?
• Tak. Studia II stopnia na kierunku kosmetologia mogą podjąć absolwenci dowolnego kierunku, co
umożliwi im zdobycie nowego zawodu. Warunkiem jest uzupełnienie różnić programowych.
Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Rekrutacji (61 655 85 71,
rekrutacja@wszuie.pl).

