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________ ----________
________
_________________
----________2010


Podanie do Rektora
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
o przyjęcie na studia II stopnia

Miejsce na
zdjęcie
kandydata
35x45mm

Kierunek: PEDAGOGIKA
Lokalizacja:

□

□

Ursus

Kawęczyńska

część A. ANKIETA OSOBOWA
1.

Nazwisko ............................................................. imiona .........................................................................................

2. Nazwisko rodowe....................................................................... obywatelstwo ........................................................
3. Data i miejsce urodzenia ________- ________- ________________w .......................................................................
4. Imiona rodziców: ojca ............................................................ matki .........................................................................
5. PESEL
6.

________ ____________ ________________ ________Stan

cywilny ................................................................

Seria i nr dok. tożsamości ________ ____________ ____________ ____wydany przez: ............................................

7. Adres stałego zameldowania: ulica ......................................................... nr domu ............. nr mieszkania ............
miejscowość .............................................
kod ___ ___ - ___ ______ 

□ miasto □ wieś

adres e-mail**…................................................

poczta................................................................ woj

..........................................................

8. Adres do korespondencji: ulica ................................................................. nr domu ............. nr mieszkania ............
miejscowość ............................... kod ___ ___ -____________poczta ............................... woj .............................

9. Telefon kontaktowy ( ......... ) ..................................................
10. Ukończona szkoła średnia:

□

11. Stosunek do służby wojskowej :

Liceum Ogólnokształcące

□

służba czynna

lub .........................................................................

□

Inna szkoła średnia

□ nowa matura
□ nie dotyczy

□ umowa o prace,
□ umowa cywilno - prawna,
□ działalność gospodarcza, □ gospodarstwo rolne, □ inne ..................................................................................
13. Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności:
□ posiadam (załączyć orzeczenie) □ nie posiadam
12. Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata:

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe
……………………………………………………………………………………………..

część B. INFORMACJA
Działając na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z późn. zm.), informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.
2. Dane zbierane są w celach związanych z procesem kształcenia oraz w celu monitorowania kariery zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
3. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska na liście osób przyjętych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą o której mowa w części B podania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie** napisanych przeze mnie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie prac pisemnych (zaliczeniowych oraz pracy
dyplomowej) podczas toku studiów – związanych z realizacją programu kształcenia na Uczelni, a także na przechowywanie ich w celach realizowanej procedury
antyplagiatowej w bazie cyfrowej Systemu Antyplagiatowego.
…………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis kandydata

□

właściwe zaznaczyć

*) wypełnić drukowanymi literami
**) przez przetwarzanie pracy rozumie się porównywanie przez System Plagiat.pl jej treści z innymi dokumentami (w celu ustalenia istnienia nieuprawnionych
zapożyczeń), generowanie Raportu Podobieństwa oraz przechowywanie pracy w bazie danych Systemu Plagiat.pl.

część C. DEKLAROWANY KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
Proszę o przyjęcie mnie na ........... semestr studiów prowadzonych w systemie:

□

stacjonarnym

□ niestacjonarnym

Na wydział

NAUK SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACJI
kierunek: PEDAGOGIKA
na specjalność:

□ Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
□ Resocjalizacja
□ Management w oświecie
□ Management w pracy socjalnej
Przyjmuję do wiadomości iż powstanie określonej grupy specjalnościowej uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zainteresowanych (ok. 25 osób).

.....................................................................
*)

□

właściwe zaznaczyć

czytelny podpis kandydata

część C1. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów zadeklarowanych na wybrany przeze mnie
kierunek i tryb studiów, proszę o:

□ przeniesienie na kierunek ..........................................................na specjalność studiów ..................................
□ zwrot wniesionych opłat:
□ w kasie uczelni

□ przelew na podany poniżej nr. konta:
׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀‗׀
posiadacz rachunku.......................................................................

oraz zwrot złożonych dokumentów. (odbiór osobisty w Dziale Rekrutacji)

.....................................................................
czytelny podpis kandydata

część D. DEKLAROWANY JĘZYK OBCY
SYSTEM NIESTACJONARNY (dotyczy wszystkich kierunków)

□ angielski
□ niemiecki
□ rosyjski
UWAGA!!! Powstanie grupy językowej uwarunkowane jest odpowiednią liczbą zainteresowanych (15 osób).
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na koniec nauki obowiązkowego języka obcego (angielski- studia
stacjonarne, wybrany język- studia niestacjonarne) zdają egzamin zgodnie ze standardami nauczania oraz
regulaminem studiów.

część E. DO PODANIA ZAŁĄCZAM :

□

Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu do poświadczenia za zgodność przez uczelnię:
nr .............................................. z dnia ...............................nazwa szkoły: .................................................................
.............................................................................................w .....................................................................................

□

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu do poświadczenia za zgodność przez

uczelnię:

nr ..................................... z dnia .....................................................

nazwa uczelni:.............................................................................................................................................................
w .................................................................... ukończony wydział ............................................................................
kierunek ................................................................ specjalność ................................................................................

□
□
□
□
□
□
□

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się
maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
Dwie aktualne, jednakowe fotografie 35x45mm (format jak do dowodu osobistego)
Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)
Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego Karta ubezpieczenia (oryginał Karta ubezpieczenia do wglądu)
Oświadczenie o zdolności zdrowotnej
CV
Foniatryczne i logopedyczne badanie (tylko specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

...........................................................................
Data i podpis pracownika WSM
przyjmującego dokumenty

..........................................................................
czytelny podpis kandydata

