
 
 

Instrukcja rekrutacji: 
1. Krok I - Rejestracja na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl  

a) Po wejściu na stronę internetową należy wybrać miasto, które nas interesuje, a 
następnie klikamy w zakładkę „kandydat” 

 
 

 
 
b) Drugi etap to wybór typu studiów który nas interesuje:  

 

 
 

c) Istnieje również możliwość wyboru kierunku poprzez wyszukiwarkę: 
https://wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia 

 

http://www.wsb.edu.pl/
https://wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia


 
 

 
 

d) Po wybraniu odpowiedniego kierunku lub/i specjalności należy kliknąć w ikonę 
„Zapisz się” 

 
 

e) Następnie uzupełniamy podstawowe dane osobowe i kontaktowe oraz 
zaznaczamy jedną z opcji rejestracji tj. proces zdalny lub dostarczenie 
dokumentów osobiście.  

 
 

2. Krok – II – ścieżka 100 % online  
 
a) Po dokonanej rejestracji otrzymają Państwo maila z dostępem do konta 

kandydata.  
Link bezpośredni:  https://wr.wsb.edu.pl 
Login: email podany w formularzu 
Hasło: należy wygenerować: https://wr.wsb.edu.pl/PassRecovery.aspx 

https://wr.wsb.edu.pl/
https://wr.wsb.edu.pl/PassRecovery.aspx


 
 

 

 
b) Po zalogowaniu pierwszym etapem jest uzupełnienie danych osobowych: 

  
c) Drugim etapem jest wgranie odpowiednich załączników i dokonanie opłaty 

wpisowej, rekrutacyjnej i za legitymację w zakładce: „moje podania”  
 

  
 
Wymagane dokumenty na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie: 
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-
studia-i-i-ii-stopnia 
 
 
 

https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-i-i-ii-stopnia
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-i-i-ii-stopnia


 
 

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe i MBA: 
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-
studia-mba-i-podyplomowe 
 

d) Do 48 h otrzymają Państwo umowę wraz z załącznikami na maila podanego w 
formularzu. Dokumenty zostaną wysłane przez platformę: „Autenti” Nie 
wymagane jest zakładanie konta i ściąganie aplikacji, wystarczy kliknąć w 
odpowiedni link. Mail będzie zatytułowany: „Autenti”  
 

 
3. Krok – II – ścieżka tradycyjna     

 
a) Po dokonanej rejestracji otrzymają Państwo maila z dostępem do konta 

kandydata.  
 
Link bezpośredni:  https://wr.wsb.edu.pl 
Login: email podany w formularzu 
Hasło: należy wygenerować: https://wr.wsb.edu.pl/PassRecovery.aspx 
 

 
 
 

b) Po zalogowaniu pierwszym etapem jest uzupełnienie danych osobowych.  
 

  
 

https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-mba-i-podyplomowe
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-mba-i-podyplomowe
https://wr.wsb.edu.pl/
https://wr.wsb.edu.pl/PassRecovery.aspx


 
 

 
c) Po zalogowaniu należy dokonać opłaty wpisowej, rekrutacyjnej i za legitymację 

w zależności od wybranego typu studiów w zakładce: „moje podania”  
 

  
 
Opłatę można również zrobić w siedzibie Akademii WSB w kasie uczelni 
ewentualnie na numer konta wygenerowany w biurze rekrutacji.  
 

d) Kolejnym etapem jest kontakt z działem rekrutacji i umówienie się na 
dostarczenie dokumentów: 
 
- Samodzielnie zadzwoń pod odpowiedni numer: 
 
Dąbrowa Górnicza: https://wsb.edu.pl/kandydat/kontakt/studia-i-ii-stopnia 
Kraków: https://wsb.edu.pl/krakow/kandydat/kontakt 
Cieszyn: https://wsb.edu.pl/cieszyn/kandydat/kontakt 
Żywiec: https://wsb.edu.pl/zywiec/kandydat/kontakt 
Olkusz: https://wsb.edu.pl/olkusz/kandydat/kontakt 
 

e) Ostatni etap to złożenie dokumentów w dziale rekrutacji w: Dąbrowie 
Górniczej, Cieszynie, Olkuszu lub Żywcu.  
 
Wymagane dokumenty na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie: 
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-i-i-
ii-stopnia 

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe i MBA: 
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-
mba-i-podyplomowe 

 

https://wsb.edu.pl/kandydat/kontakt/studia-i-ii-stopnia
https://wsb.edu.pl/krakow/kandydat/kontakt
https://wsb.edu.pl/cieszyn/kandydat/kontakt
https://wsb.edu.pl/zywiec/kandydat/kontakt
https://wsb.edu.pl/olkusz/kandydat/kontakt
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-i-i-ii-stopnia
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-i-i-ii-stopnia
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-mba-i-podyplomowe
https://wsb.edu.pl/kandydat/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-mba-i-podyplomowe


 
 

 
4. Krok – III  – Gratulujemy  pomyślnie przeprowadzonego procesu rekrutacji. Jeśli w 

trakcie rekrutacji zmienią Państwo zdanie w jaki sposób złożyć dokumenty, 
prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, a dokonamy stosownych 
zmian na Państwa profilu.  

 


