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https://e-dziekanat.wsiiz.pl/

rejestracji w systemie 
e-dziekanat dla kandydatów 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Instrukcja
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1. Wejdź na stronę www.e-dziekanat.wsiiz.pl

http://www.e-dziekanat.wsiiz.pl/
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2. Wybierz opcję Rekrutacja -> Rejestracja i zarejestruj się
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3. Na podany podczas rejestracji mail otrzymają Państwo dane 
do logowania – login oraz hasło. 
Proszę zalogować się otrzymanymi danymi lub klikając otrzymany link



05

 4. Zmień hasło na własne. Nowe hasło powinno
zawierać: 8–40 znaków, wielką literę, małą literę, cyfrę i znak specjalny.
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 5. Wypełnij KROK 1 dotyczący danych osobowych

 6. Uzupełnij dane osobowe klikając przycisk DALEJ
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 7. Wgraj do systemu zdjęcie, które będzie na Twojej legitymacji studenckiej.

Zdjęcie musi spełniać poniższe wymogi:

·  osoba przedstawiona jest w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy 
·  jednolite jasne tło, 
·  dobra ostrość i naturalne kolory, 
·  wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, 
·  widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
·  plik JPG, 300dpi o wymiarach 350mm x 450mm
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8. Do kolejnej strony przechodzimy klikając przycisk DALEJ

9. Wprowadzanie danych w Kroku 1 kończymy klikając przycisk KONIEC
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10. Przechodzimy do KROKU 2 – Moje kierunki, w którym wybieramy
kierunek studiów na który chcemy złożyć podanie rekrutacyjne
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11. Pojawi się tabela w której będą prezentowane wybrane przez kandydata
kierunki.  Do czasu wybrania kierunku studiów tabela będzie pusta. Klikamy
przycisk DODAJ KIERUNEK
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12. Wyświetli się tabela kierunków z otwartą rekrutacją w bieżącym roku akademickim
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13. Wybierając kierunek z listy należy zwrócić uwagę
na kryteria wyboru
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14. Przy poszukiwaniu interesującego nas kierunku możemy również skorzystać z filtrów

15. Aby dokonać zapisu na wybrany kierunek należy nacisnąć przycisk ZAPISZ
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16. Aby zapisać się na kierunek podaj informacje dotyczące dotychczasowego
wykształcenia uprawniającego do podjęcia studiów.
Proszę przygotować świadectwo maturalne oraz zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do podjęcia studiów (jeśli już je posiadasz)
Kliknij przycisk DALEJ
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17. Uzupełnij dane dotyczące świadectwa dojrzałości – należy wypełnić wszystkie pola
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18. Po uzupełnieniu kliknij przycisk DALEJ by przejść do kolejnej strony

19. W KROKU 3 podaj:

·  Rozmiar fartucha na zajęcia praktyczne
·  Podaj w ilu ratach chcesz opłacić jeden semestr czesnego
·  Wybierz język lektoratu (Język obcy do celów zawodowych)
·  Podaj datę ważności zaświadczenia lekarskiego – jeśli je już posiadasz,
    jeśli nie posiadasz, to wpisz dowolna datę (później biuro rekrutacji zmieni datę na właściwą)
·  Określ stopień niepełnosprawności (jeśli posiadasz)
·  Zgodę na podanie informacji o toku studiów osobom trzecim (np. mąż ,żona, rodzice)
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20. Aby zakończyć rekrutację należy użyć przycisku KONIEC
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21. Na liście kierunków pojawi się tabela z wybranymi kierunkami

22.Jeśli omyłkowo wybraliśmy kierunek (np. tryb stacjonarny zamiast niestacjonarnego)
należy wybrać opcję WYPISZ Z KIERUNKU 
Jeśli chcemy sprawdzić lub zmienić wprowadzone już dane kliknij EDYCJA DANYCH Kliknij
ZAKOŃCZ aby zakończyć proces rekrutacji on-line
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26. W sekcji WYDRUKI REKRUTACYJNE znajdzie się podanie rekrutacyjne dla wybranego kierunku.
Podanie zawiera informacje wprowadzone w sekcjach dane osobowe oraz mój kierunek
Kliknij FORMULARZ REKRUTACYJNY

25. Status rekrutacji w tabeli Moje kierunki zmieni się na Zakończono
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27. Podanie rekrutacyjne należy wydrukować i podpisane dostarczyć w oryginale do Biura Rekrutacjii
wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.
Lista dokumentów znajduje się na stronie: https://wsiiz.pl/o-rekrutacji

https://wsiiz.pl/o-rekrutacji
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28. Poinformujemy Cię mailowo o terminie odbioru zaświadczenia o wpisie na listę  studentów!

WITAMY W WSIiZ!


