____________________, dnia ______________ r.
(miejscowość i data)

___________________________
(imię i nazwisko)

___________________________
(adres zamieszkania)

___________________________

J.M. REKTOR
Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej
W Kutnie

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na studia drugiego stopnia, prowadzone w systemie
stacjonarnym/ niestacjonarnym* na kierunek studiów _________________________ .

_________________________
(podpis kandydata)

Do podania załączam:

Lp.

Spis dokumentów

Pokwitowanie w przypadku odbioru
dokumentów przez kandydata

Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez uczelnię

1.

nr ___________________ z dnia ____________________
wystawione przez :
_______________________________________________
_______________________________________________

2.

kopia dyplomu ukończenia studiów (absolwenci począwszy
od 2005 r. wraz z suplementem ) poświadczona przez
uczelnię; nr dyplomu ___________ z dnia ____________
wystawiony przez:

__________________________________________
3
4.
5.

4 fotografie o wym.37 x 52 bez nakrycia głowy na jasnym
tle
Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamośćpoświadczona przez uczelnię
Kopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia

6.
* niepotrzebne skreślić
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
na studia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej
w Kutnie
NAZWISKO

IMIONA
Numer PESEL, a w przypadku jego braku
nazwa i numer dokumentu tożsamości
DATA I MIEJSCE URODZENIA
Nazwisko panieńskie u mężatek
IMIONARODZICÓW

Ojca

Matki

ADRES ZAMIESZKANIA
miejscowość
ulica / numer / nr mieszkania
kod
województwo:
ADRES DOKORESPONDENCJI
miejscowość
ulica / numer / nr mieszkania
kod
województwo
TELEFON KONTAKTOWY

Obywatelstwo
UKOŃCZYŁAM (ŁEM) SZKOŁĘ
WYŻSZĄ (nazwa szkoły)
Orzeczenie o niepełnosprawności
nie dotyczy

rok
stopień

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższa Szkołę Gospodarki Krajowej siedzibą w Kutnie, ul.
Lelewela 7, 99-300 Kutno, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji
na studia

______________________________
(podpis kandydata)

_________________________, dnia_______________
(miejscowość i data)

***************************************************************************
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE
______________________
(pieczątka Uczelni)

Na podstawie złożonych dokumentów Pan(i) _________________________________
został(a) przyjęty(a) na I rok studiów drugiego stopnia, stacjonarnych/ niestacjonarnych*, w roku
akademickim _________/__________ na kierunku___________________________

____________________________
podpis pracownika Działu Rekrutacji.

Kutno, dnia ____________________________
* niepotrzebne skreślić
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