WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
(nr rejestru: 212)
ul. Smulikowskiego 6/8 , 00-389 Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA I STOPNIA
(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

DEKLAROWANY KIERUNEK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA*)
Proszę o przyjęcie mnie na ………… semestr studiów pierwszego stopnia prowadzonych w systemie:
|__|

|__| niestacjonarnym

stacjonarnym

Kierunek:
|__|

Logistyka

|__|

Politologia

|__|

Socjologia

|__|

Zarządzanie

UWAGA!!! Uruchomienie wybranego trybu i kierunku studiów uwarunkowane jest przyjęciem
odpowiedniej, określonej w uchwale Senatu, liczby studentów.
W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zadeklarowanych na wybrany przeze mnie kierunek,
proszę o przeniesienie na kierunek .………………….……………………………..

DANE O KANDYDACIE
1. Nazwisko ………………………………………………………… imiona ……………………….………………………………..
2. Nazwisko rodowe ………………………………………...…….... Obywatelstwo …………………..…………………………….
3. Data i miejsce urodzenia |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| w ………………………….…………………………………...................
4. Imiona rodziców: ojca …………………….......................... matki …………………………………………………….
5. PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nr dowodu osobistego/nr paszportu *)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

6. Adres stałego zameldowania: ulica ……………………………………………..……. nr domu ……..… nr mieszkania ….….…
kod |__|__|-|__|__|__|

miejscowość………………………….…………...|__| miasto|__| wieś

poczta……………..……..……………………. woj. .…………………………...….……………………...
7. Adres do korespondencji: ulica ………………………………………….…………….. nr domu ……..… nr mieszkania…….…
miejscowość ……………………………….. kod |__|__|-|__|__|__| poczta ……….……………… woj. …..…………….……….
8. Telefon komórkowy …..………………..……………... adres e-mail…………………………………………...…………………
9. Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności: |__| posiadam (załączyć orzeczenie)

|__| nie posiadam

*)

*)właściwe zaznaczyć

rekrutacja@wwsb.edu.pl

www.wwsb.edu.pl

tel. +48 690 890 760

+48 730 556 366

Stopień znajomości języka obcego
1. …………………………………..

|__| podstawowy

|__| średni

|__| zaawansowany

2. …………………………………..

|__| podstawowy

|__| średni

|__| zaawansowany

3. …………………………………..

|__| podstawowy

|__| średni

|__| zaawansowany

Uruchomienie grupy wybranego języka innego niż angielski uwarunkowane jest odpowiednią liczbą studentów
posiadających kompetencje językowe na porównywalnym poziomie. W przypadku niewystarczającej liczby
studentów zostanie utworzona grupa z językiem angielskim.

podpis kandydata

DO PODANIA ZAŁĄCZAM:
(stara matura) |__| Oryginał / |__| Odpis

Świadectwa dojrzałości i szkoły średniej ............................................................................................................................
(nazwa szkoły średniej)

.................................................................................................... w ....................................................................................
(nazwa szkoły średniej)

nr ...................................................................... z dnia |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
(nowa matura) |__| Oryginał / |__| Odpis

Świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w .............................................................
nr |__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__| z dnia |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
|__| Trzy fotografie 35 x 45 mm
|__| Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
|__| Kserokopia dowodu osobistego (awersu i rewersu)
|__| „Karty okresowych osiągnięć studenta” w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr II-VI

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyższe dane podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym oraz zapoznałem/-am się z Regulaminem
Studiów i Taryfikatorem opłat za studia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w kwestionariuszu na potrzeby WWSB w Warszawie oraz
instytucji współpracujących, zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia dziekanatu Uczelni o każdorazowej zmianie danych.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania o zmianie adresu korespondencyjnego, korespondencję wysłaną
na podany w formularzu adres uważa się za skutecznie doręczoną.

Prawidłowość danych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem

Warszawa, dnia ..................................................
podpis kandydata
*)właściwe zaznaczyć

rekrutacja@wwsb.edu.pl

www.wwsb.edu.pl

tel. +48 690 890 760

+48 730 556 366

