WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

NR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Administracji i Zarządzania
WyŜsza Szkoła Informatyki,
Zarządzania i Administracji
w Warszawie
ul. Meksykańska 6

Fotografia
Kandydata

Proszę o przyjęcie mnie na studia II stopnia stacjonarne / niestacjonarne na semestr zimowy
roku akademickiego 2011/2012 na kierunek: Administracja.
Preferowana specjalność:* 1. Administracja publiczna
2. Administracja gospodarcza i skarbowa
3. Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
4. E-administracja
5. Administracja słuŜby zdrowia
A. Dane personalne
Kwestionariusz naleŜy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, wpisując odpowiednio litery w oznaczone miejsca

Nazwisko

Płeć (M lub K)

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko panieńskie (u męŜatek)
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
Miejsce urodzenia
Narodowość

Obywatelstwo

Imię ojca

Imię matki

Seria i numer dowodu osobistego
NIP

-

-

-

PESEL

B. Adres stałego zameldowania
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Województwo

Powiat

Gmina

Dzielnica

Telefon
*

Nr lokalu

E-mail:

Specjalność deklarowana w kolejności zainteresowania spośród specjalności prowadzonych przez Uczelnię w dacie
składania wniosku (zaznaczyć od 1 do 4). Wybór specjalności zostanie dokonany przez studenta w terminie określonym
stosownymi przepisami sposród specjalności właściwych dla okresu dokonywania wyboru (zgodnie z Zarządzeniem
Nr 1/2009 Rektora WSIZiA w sprawie wprowadzenia do działalności dydaktycznej Zasad wyboru specjalności na
poszczególnych kierunkach studiów WSIZiA) w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia II semestru studiów.
(Wybrana w trybie wcześniej ustalonym specjalność, będzie uruchomiona, jeŜeli liczba zgłoszeń przekroczy minimalną
liczbę właściwą dla danej specjalności).
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C. Adres do korespondencji (wypełniać tylko w przypadku, gdy jest on róŜny od adresu stałego zameldowania)
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Ulica
Powiat

Nr domu
Telefon

Nr lokalu

E-mail

D. Ukończona szkoła średnia
Pełna nazwa szkoły
Data ukończenia
Miejscowość

Nr świadectwa dojrzałości

E. Ukończona szkoła wyŜsza
Pełna nazwa Uczelni
Data ukończenia
Miejscowość

Nr dyplomu

F. Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata: praca najemna, gospodarstwo rolne, własna
działalność gospodarcza, na utrzymaniu rodziców, emerytura, renta inne
G. Miejsce pracy
Nazwa zakładu
Adres zakładu pracy
H. Stosunek do zasadniczej słuŜby wojskowej
Podlegam

Nie podlegam

Adres Wojskowej Komendy Uzupełnień
Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk za podanie nieprawdziwych danych.

data i podpis kandydata

OŚWIADCZENIE
WyraŜam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych
oraz na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb Uczelni, w szczególności marketingu i promocji, na
zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U.02.101.926), w
zbiorach danych prowadzonych przez WyŜszą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji z siedzibą w
Warszawie oraz oświadczam, Ŝe zostałem(am) poinformowany(a) o przysługujących mi prawach w
związku z wyraŜeniem niniejszej zgody.

data i czytelny podpis kandydata
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Do podania załączam:
Świadectwo dojrzałości: oryginał / uwierzytelniony odpis oryginału
Dyplom ukończenia studiów: oryginał / uwierzytelniony odpis oryginału wraz z suplementem
4 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, w tym jedną przyklejoną do kwestionariusza
Kserokopię dowodu toŜsamości
Zaświadczenie lekarskie / lub oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania
na wybranym kierunku
Dowód wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej w Regulaminie odpłatności za studia
Przyjmuję do wiadomości, Ŝe w przypadku rezygnacji ze studiów wpłacone wpisowe
nie zostanie mi zwrócone.
dnia

2011 r.

miejscowość

podpis kandydata

i jest podstawą do podpisania umowy o studiowanie.
dnia
miejscowość

2011 r.
podpis przyjmującego wniosek

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
O PRZYJĘCIU KANDYDATA NA STUDIA W WSIZiA W WARSZAWIE
Kandydat przyjęty decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia

2011 r.

podpis Przewodniczącego Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
O NIE PRZYJĘCIU KANDYDATA NA STUDIA W WSIZiA W WARSZAWIE
Kandydat nie został przyjęty decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia

2011 r.

podpis Przewodniczącego Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej

1.
2.
3.
4.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów WyŜsza Szkoła
Informatyki, Zarządzania i Administracji zwraca złoŜone dokumenty:
oryginał świadectwa dojrzałości / odpis oryginału Nr
z dnia
oryginał dyplomu ukończenia studiów / odpis oryginału Nr
z dnia
wraz z suplementem
fotografie
zaświadczenie lekarskie
Dokumenty otrzymałem dnia
podpis studenta
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