PRZEBIEG REKRUTACJI
W chwili zgłoszenia kandydata w Biurze Rekrutacyjnym i dopełnienia warunku I Warunków
przyjęcia na studia, kandydat otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia oraz, w przypadku kwalifikacji na
podstawie testu, dokładne informacje o miejscu i terminie testu. Przy rejestracji przez internet (UBI)
kandydat, aby otrzymać e mailem potwierdzenie zgłoszenia, winien po wysłaniu formularza
internetowego przysłać faksem - fax (22) 836 36 69 - kopię dowodu wniesienia opłaty za test i nie
później niż dwa dni przed wyznaczonym terminem testu dostarczyć dokumenty wymienione w p. 2 i 3
oraz potwierdzić podpisem dane osobowe zgłoszone w kwestionariuszu internetowym.
Równocześnie z potwierdzeniem zgłoszenia, kandydat otrzymuje konto pocztowe (e-mail) na
serwerze Szkoły, co umożliwi mu bezpośredni kontakt internetowy z WIT, a w szczególności z Biurem
Rekrutacyjnym, a także dostęp do informacji bieżących – osobistą stronę w systemie informacyjnym
Szkoły UBI. Otrzymuje także indywidualny numer konta bankowego WIT do wpłat.
Osoby zakwalifikowane na podstawie świadectwa dojrzałości lub nowej matury otrzymują
decyzje o zakwalifikowaniu bezpośrednio po złożeniu świadectwa dojrzałości (matury).
Informacje o wynikach kwalifikacji kandydatów przystępujących do testu będą ogłoszone 3 dni po
testach / rozmowach kwalifikacyjnych na tablicy ogłoszeń Biura Rekrutacyjnego WIT oraz na
osobistej stronie internetowej Uczelnianego Banku Informacji UBI.
Niespełnienie warunku III lub IV Warunków przyjęcia na studia przez kandydata
zakwalifikowanego oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje umieszczenie go na liście
rezerwowej.
Osoby nie zakwalifikowane (decyzja: nieprzyjęty) na studia mogą zgłosić Komisji Rekrutacyjnej
swoją kandydaturę na inny wydział lub tryb studiów, na który ustalony zostanie niższy próg
kwalifikacyjny (mniejsza liczba punktów). Zgłoszenia będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.
Osoby, które w wyniku testu w terminie podstawowym zostały umieszczone na liście jako rezerwa
1, mogą zgłosić do Komisji Rekrutacyjnej wniosek uczestniczenia z uzyskaną w terminie
podstawowym liczbą punktów w konkursie w terminie uzupełniającym (w połowie września 2005 r.).
Mogą przy tym zmienić tryb, np. zamiast dziennego na zaoczny.
Kandydaci zarejestrowani, którzy nie przystąpili do testu / rozmowy kwalifikacyjnej w terminie
podstawowym mogą zwrócić się do Komisji Rekrutacyjnej o dopuszczenie do testu / rozmowy
kwalifikacyjnej w terminie uzupełniającym, - nie później niż na dwa dni przed tym terminem.
Osoby, które pozostaną na liście rezerwowej po terminie dodatkowym (decyzja: rezerwa 2), będą
mogły w kolejności punktacji ubiegać się o przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów
zakwalifikowanych (do 15-09-2005) na dowolnym wydziale lub trybie. Kandydaci z listy rezerwowej
2, zawiadomieni o możliwości przyjęcia na zwalniane miejsce, winni w ciągu 3 dni uzupełnić wszystkie
brakujące dokumenty oraz dokonać wpłaty I raty czesnego.

Terminy rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2005/2006:
studia dzienne 03.10. 2005 r (poniedziałek)
studia zaoczne 01.10.2005 r. (sobota).
KURSY PRZYGOTOWAWCZE Z MATEMATYKI
Dla zainteresowanych, w okresie wakacji, organizowane są 10-dniowe KURSY PRZYGOTOWAWCZE z matematyki, których zaliczenie jest równoważne z zaliczeniem testu kwalifikacyjnego. Opłata
za kurs wynosi 250 zł i dla osób przyjętych na studia jest rozliczana w ramach wpisowego. Planowane
są 2 kursy, przed wakacjami: 27.06 – 8.07.2005 r i po wakacjach: 29.08 – 09.09.2005 r
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Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
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WARUNKI REKRUTACJI
W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, INŻYNIERSKIE I LICENCJACKIE
(po studiach inżynierskich i licencjackich możliwość kontynuacji
na UZUPEŁNIAJĄCYCH STUDIACH MAGISTERSKICH WIT)
Rozpoczęcie rekrutacji 30 maja 2005 r.
•

WYDZIAŁ INFORMATYKI (w ramach kierunku informatyka)
– inżynierskie dzienne (7 semestrów)
i zaoczne (8 semestrów)

•

INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA (w ramach kierunku
zarządzanie i marketing)
– jednolite magisterskie dzienne i zaoczne
(10 s emestrów)
– inżynierskie dzienne i zaoczne (7 semestrów)
– licencjackie zaoczne (6 semestrów)
INFORMACJE:
• TELEFONICZNIE: (0-22) 836 26 26 lub (0-22) 837 92 87
 Warszawa, ul. Newelska 6
 Warszawa, ul. Gizów 6 (wejście od ul. Kasprzaka)
poniedziałek – piątek w godz. 10-16
od 30.05.2005: poniedziałek - piątek w godz. 10- 18, sobota w godz. 10- 14.
•

witryna internetowa Szkoły: www.wit.edu.pl (kwestionariusze do pobrania oraz
możliwość rejestracji kandydata przez internet):

DOKUMENTY przyjmowane są od 30.05.2005 w BIURZE REKRUTACYJNYM:
Warszawa, ul. Newelska 6, fax (0-22) 836 36 69
poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 18:00, sobota w godz. 10:00 - 14:00.
Przy rejestracji przez internet, nasza witryna UBI (Uczelniany Bank Informacji) przyjmuje
formularze zgłoszeniowe non-stop 24 godz na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu kandydaci na studia przyjmowani są
wyłącznie na pierwszy rok studiów (także absolwenci szkół policealnych). Studentom przenoszonym z innych
uczelni wyższych i absolwentów uczelni wyższych z pokrewnych kierunków zapewniamy indywidualny tok studiów
ułatwiający efektywne wyrównanie różnic programowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
Warunkiem przyjęcia na studia w WIT jest:
I.
Złożenie w BIURZE REKRUTACYJNYM (Warszawa, ul. Newelska 6)
nastepujących dokumentów:
1. wypełniony kwestionariusz osobowy (druki kwestionariusza są dostępne w Punktach
Informacyjnych: przy ul. Newelskiej 6 i przy ul. Gizów 6 oraz na stronie WWW
Szkoły), - przy zgłoszeniu internetowym nie jest wymagany,
2. kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku kwalifikacji z pominięciem testu
wymagany jest równocześnie oryginał lub odpis),
3. kopia 1, 2, 3 i 6 strony dowodu osobistego (dla dowodów nowego typu - kopia obu
stron dowodu),
4. kopia książeczki wojskowej – mężczyźni,
5. kopia dowodu wniesienia opłaty za test kwalifikacyjny – opłata wynosi 80 zł – nie
dotyczy osób kwalifikowanych z pominięciem testu.
II.
Zakwalifikowanie na studia.
III.
Po zakwalifikowaniu, uzupełnienie następujących dokumentów (nie złożenie
ich w ciągu 7 dni od daty zakwalifikowania i brak do 25.09 oznacza rezygnację
ze studiów):
6. świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis),
7. cztery fotografie (o wymiarach 37x52 mm - podpisane ołówkiem na odwrocie),
8. orzeczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do
studiowania na Wydziale,
9. kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowego (opłata wynosi 400 zł).
IV.

Wpłacenie I raty czesnego w terminie do 31.07.2005 r. (kandydaci
zakwalifikowani w terminie podstawowym) lub do 25.09.2005 r (kandydaci
zakwalifikowani w terminie uzupełniającym).

V.

Podpisanie umowy z WIT określającej warunki odpłatności za studia.

ZASADY KWALIFIKACJI
Udział w kwalifikacji na studia, a po zakwalifikowaniu - przyjęcie na studia, wymaga
spełnienia pozostałych wymagań rekrutacyjnych (złożenia dokumentów i opłat). W każdym
przypadku kandydat musi posiadać świadectwo dojrzałości lub dokument zagraniczny uznany
przez Kuratorium Oświaty jako równoważny.
Podstawowy tryb kwalifikacji:
Z uwagi na wprowadzenie świadectwa maturalnego z nową punktową skalą ocen egzaminu
maturalnego, przy kwalifikacji na studia inżynierskie (I stopnia) i jednolite magisterskie
zastosowano formułę przeliczania tych ocen na punkty kwalifikacyjne.
O zakwalifikowaniu na studia w WIT decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie
kwalifikacji przez kandydatów którzy należą do jednej z trzech grup:
1. posiadają świadectwo maturalne - „nową maturę”; liczbę punktów przelicza się z
wyników procentowych pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki (przedmiot
obowiązkowy) na poziomie podstawowym PPO i rozszerzonym PRO według wzoru:
Wydział Informatyki:
Suma punktów S = PPO*1,8 + PRO*2,2;
Wydział informatycznych Technik Zarządzania:
Suma punktów S = (PPO + PRO*1,5)*0,8 + (PPD + PRD*1,5)*0,8

gdzie PPD i PRD wyniki procentowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z jednego z
przedmiotów dodatkowych: informatyka, geografia, WOS, historia , język obcy.
2. posiadają świadectwo dojrzałości - „starą maturę” wydaną od 2001 r, są oni
kwalifikowani na podstawie oceny z egzaminu pisemnego z matematyki, otrzymując za
oceny: 3, 4, 5 odpowiednio 100, 180, 270 pkt (ocena 3 wystarczy do kwalifikacji na wydział
ITZ, a 4 – na wydział Informatyki).
3. przystąpią do testu kwalifikacyjnego; z tej możliwości mogą skorzystać ci kandydaci,
którzy posiadają świadectwo dojrzałości starego typu bez oceny z egzaminu pisemnego z
matematyki lub świadectwo wydane przed 2001 rokiem oraz kandydaci, którzy za wyniki ze
świadectwa dojrzałości starego typu uzyskaliby zbyt mało punktów lub w „nowym”
świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z matematyki; wynik testu zawiera się w
przedziale 0 – 400 pkt.
Test kwalifikacyjny z matematyki na studia inżynierskie obejmuje: rachunek zbiorów i zdań
logicznych, rozwiązywanie równań i nierówności, własności funkcji (w tym wartości
bezwzględne, wielomiany i funkcje wymierne), trygonometrię, planimetrię, ciągi liczbowe,
geometrię analityczną na płaszczyźnie.
Testy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w następujących terminach:
termin podstawowy *)
termin uzupełniający*)
09.07.2005 godz. 10:30
10.09.2005 godz. 10:30
*) testy odbywaja się w budynku WIT przy ul. Gizów 6 w Warszawie

Kandydat winien zgłosić się do testu w terminie podanym w potwierdzeniu zgłoszenia
punktualnie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Po
teście kwalifikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej wszyscy kandydaci będą pisali test z
języka angielskiego. Celem tego testu jest przyporządkowanie zakwalifikowanych na studia
kandydatów do odpowiednich grup lektoratowych.
Uwaga: Kandydaci kwalifikowani bez testu z matematyki i nie posiadający na świadectwie
maturalnym oceny z języka angielskiego winni zgłosić się w terminie uzupełniającym testów
(10-09-2005 w miejscu jak wyżej) w celu przejścia testu z języka angielskiego – w
przeciwnym razie zostaną zakwalifikowani do grup początkujących.
Uzyskanie minimum 120 pkt przez kandydata na wydział Informatyki lub 100 pkt na
wydział Informatycznych Technik Zarządzania gwarantuje przyjęcie na studia.
Kandydaci z liczbą punktów 100 - 119 (na Informatykę) i 80 – 99 (na Informatyczne
Techniki Zarządzania) mogą być przyjęci w przypadku wolnych miejsc w terminie
uzupełniajacym kwalifikacji. Kandydaci z mniejsza liczba punktów mogą być przyjęci
po zaliczeniu kursu przygotowawczego z matematyki.
Dodatkowy tryb kwalifikacji
Dla kandydatów, którzy w przeszłości podjęli studia wyższe (nawet, jeśli ich nie ukończyli)
przewidziana jest dodatkowa forma kwalifikacji: Dziekan może zwolnić z testu
kwalifikacyjnego na studia inżynierskie lub jednolite magisterskie byłego studenta wyższej
uczelni, który ma zaliczone przedmioty matematyczne – udokumentowane wyciągiem ocen i
indeksem.
Laureaci szczebla centralnego olimpiady matematycznej, informatycznej lub fizycznej,
finaliści eliminacji olimpiady matematycznej lub informatycznej są przyjmowani z
pominięciem procedury kwalifikacyjnej.
Studia licencjackie (I stopnia) – na wydziale Informatycznych Technik Zarządzania
Kwalifikacja kandydatów jest przeprowadzana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
w tych samych terminach co testy kwalifikacyjne.

