KARTA ZGŁOSZENIA
NA STUDIA PODYPLOMOWE
Kierownik
Centrum Doskonalenia
Kadr i Nauczycieli
WSGK w Kutnie
Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe .............................................................................
(kierunek studiów)

........................................................................ zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Kadr i

Nauczycieli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej, w roku akademickim ...................... / ......................... .
Do zgłoszenia dołączam odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia dyplomowe oraz
kserokopię dowodu osobistego.
Deklaruję uiszczenie wpisowego w wysokości 200 zł. na dwa m - ce przed rozpoczęciem danego
rodzaju studiów podyplomowych na numer rachunku:
PKO BP: 18 1020 3440 0000 7702 0056 6620.
............................................................., dnia ................................................

.....................................................
(podpis kandydata)

Podstawowe dane:
1. Imię (imiona) i nazwisko: ............................................................................................................................. .
(proszę wpisać czytelnym pismem drukowanym)

2. Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................................. .
3. Nazwisko panieńskie: .................................................................................................................................... .
4. Imiona rodziców: ........................................................................................................................................... .
5. Nazwisko panieńskie matki: ......................................................................................................................... .
6. Pełny adres zamieszkania (adres, miejscowość, kod pocztowy, województwo, telefon, e-mail):
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

7. Numer PESEL: .........................................................................................................................................................
8. Numer i seria dowodu osobistego: ....................................................................................................................

Wykształcenie:
1. Tytuł zawodowy: ............................................................................................................................................ .
2. Zawód, specjalność: ...................................................................................................................................... .
3. Rok ukończenia studiów: .............................................................................................................................. .
4. Ukończona uczelnia: ...................................................................................................................................... .
Miejsce pracy:
1. Nazwa szkoły/instytucji: ............................................................................................................................... .
2. Pełny adres: .................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................................

3. Telefon: ........................................................................................................................................................... .
Adres do korespondencji:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

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

1)

Zapoznałem/am się z Regulaminem Studiów Podyplomowych

□

2)

Zapoznałem/am się z płatności za usługi edukacyjne

□

3)

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną WSGK

□

4)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji

□

➢

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie zart. 7 ust. 1
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 przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie oraz umieszczenie informacji dotyczących
wyników postępowania rekrutacyjnego na tablicy ogłoszeń w niezbędnym zakresie.

➢

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przesyłanie na mój adres e-mail informacji opracowywanych przez Dział
Rekrutacji WSGK

➢

Prawdziwość danych zawartych w ankiecie osobowej potwierdzam własnoręcznym podpisem.

......................................................................
(podpis kandydata)

