PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA MBA
w roku akademickim 2 0

/ 2 0

Proszę o przyjęcie mnie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie o specjalności:
Wpisz nazwę
Wybieram studia w języku

polskim

angielskim

Wybieram studia w formie

stacjonarnej

niestacjonarnej

Dane osobowe
Nazwisko

Nazwisko panieńskie

Pierwsze imię

Drugie imię

PESEL

Imię ojca

Data urodzenia
Płeć

/
kobieta

/

Imię matki

mężczyzna

Obywatelstwo

Seria i nr dowodu

Narodowość

Organ wydający

Miejsce urodzenia

Ważności dowodu

/

/

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów

Adres zamieszkania

miasto

wieś

Dane kontaktowe

Ulica

Telefon

Nr domu

Adres email*

Nr mieszkania
Kod pocztowy

–

Miejscowość

Dane do faktury (jeśli wystawiana jest na firmę)
Nazwa płatnika

Województwo

NIP

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż zamieszkania)

Ulica
Nr domu

Ulica

Nr mieszkania

Nr domu

Kod pocztowy

Nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo

–

Miejscowość
Województwo

–

Informacje o dotychczasowym wykształceniu
Szkoła średnia (pełna nazwa ukończonej szkoły)

Nazwa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Numer świadectwa dojrzałości

Data wydania

/

/

Województwo
Rok ukończenia

Miejsce wydania
Szkoła wyższa (pełna nazwa ukończonej szkoły).

Wykształcenie wyższe z tytułem
Tryb studiów

licencjata

inżyniera

magistra

stacjonarny

niestacjonarny

Ukończony kierunek / specjalność
Numer dyplomu

/

Data ukończenia studiów

/
Województwo

Miejsce wydania dyplomu

Sposób płatności za studia

jednorazowo

w 2 ratach

w 4 ratach

w 8 ratach

Źródła informacji o Uczelni

Targi edukacyjne

Znajomi, rodzina

Student WSH

Wyszukiwarka internetowa

Facebook

LinkedIn

Instagram

Billboardy

Portale edukacyjne
Inne

Stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

znaczny

Rodzaj niepełnosprawności (wpisać kod)

–

Data przyznania niepełnosprawności

/

umiarkowany

lekki

/

Deklaracja
Dane są zebrane na podstawie rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 27.09.2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1861 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb Wyższej Szkoły
Handlowej we Wrocławiu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w dane oraz prawo ich poprawienia. Dane podaję zgodnie ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Wyższej Szkoły Handlowej, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1).
*Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji marketingowych związanych z uczelnią drogą elektroniczną (zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:
Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia z suplementem **
Dowód wniesienia opłaty administracyjnej
Podpisana umowa o naukę (2 egz.)
Ślubowanie
Kopia potwierdzenia znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim) **
1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (jak do dowodu osobistego)
1 kolorowe zdjęcie jak do dowodu osobistego o wymiarach 236x295 pix o rozdzielczości 300 dpi zapisane w formacie jpg,
dostarczone na płycie CD lub drogą mailową
Poświadczona kopię decyzji o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest posiadany)
Przebieg kariery zawodowej (CV)
Zaświadczenie o posiadanej, min. trzy-letniej praktyce zawodowej
Dwa listy rekomendacyjne
** Oryginały dokumentów do wglądu Uczelni

Data i podpis pracownika WSH

Podpis Kandydata

