
 

 System eRekrutacja w „Kotarbińskim”  
 

1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą 

w Olsztynie przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

2. W ramach eRekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej 

https://wsiiz.erk24.pl/introwsiiz/index.php, wybierając odpowiedni rodzaj studiów – I i 

II stopień studiów lub studia podyplomowe.  
 

 

 
 

 

 

  
3. Przebieg rekrutacji:  

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:  

 zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji do Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie założyć 
internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie 

eRekrutacja – zalogować się na nie.  

 prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem 

tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji, podać wymagane 

informacje o wykształceniu,  

 system pozwala na wczytanie dokumentów typu świadectwo dojrzałości lub dyplom, 

dowód osobisty, zdjęcie, należy przygotować sobie te dokumenty wcześniej, 

powinny być zapisane w formacie JPG (zdjęcie) lub pdf/JPG (pozostałe), 

 uiścić opłatę administracyjną i za legitymacje elektroniczną(dotyczy kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie na I lub II stopień studiów) w ustalonej wysokości, 
dowód wpłaty opłaty należy przesłać na maila: rekrutacja@owsiiz.edu.pl, 

Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej. 

4. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji. Informacje będą 
wysyłane na indywidualnego maila słuchacza. 

5. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji 

pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie internetowej Uczelni.  

mailto:rekrutacja@owsiiz.edu.pl


6. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą 

w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej 
rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami 

umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie 

internetowej Uczelni w dziale Rekrutacja.  

7. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą 
w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania 

zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich 

przypadkach kandydat powinien zgłosić ten fakt Biura Rekrutacji, Tel. 516 150 561.  

8. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas 

zakładania konta. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła 
osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.  

 


