WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA II STOPNIA
fotografia
35 x 45 mm
bez nakrycia głowy
na jasnym tle
/format jak do
dowodu osobistego/

Rektor
Wyższej Szkoły Informatyki,
Zarządzania i Administracji
w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25

Data ...……………….…….......
Numer KP.….……...…….........
Kwota ........................................

Proszę o przyjęcie mnie na studia II stopnia

 STACJONARNE

 NIESTACJONARNE

na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 na kierunek:

 ADMINISTRACJA
 EKONOMIA
 PEDAGOGIKA

(studia II stopnia magisterskie – 4 semestry)
(studia II stopnia magisterskie – 4 semestry)
(studia II stopnia magisterskie – 4 semestry)

o profilu praktycznym.

KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.
1.

Dane personalne.

1. Nazwisko .......................................................................................... Imiona ......................................................................................
2. Nazwisko rodowe ...............................................................................Obywatelstwo .......................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ________-________-________________ w ............................................................................................
4. Imiona rodziców:
5. PESEL

ojca ................................................................matki ..................................................................................

____________________________________________

6. Seria i nr dok. tożsamości ____________ ________________________

Stan cywilny  wolna/y

 zamężna / żonaty

wydany przez: ..............................................................

7. Adres stałego zameldowania: .............................................ul.............................................................................................................
______ - _________

.............................................................................................................woj..................................................
 miasto

powiat ................................................................ gmina .........................................................

 wieś

8. Adres do korespondencji: ...................................................ul.............................................................................................................
______ - _________

.............................................................................................................woj..................................................
 miasto

powiat ................................................................ gmina .........................................................

9. Telefon kontaktowy.................-....................-....................
2.

 wieś

e-mail…………………………………………………………………………………………….

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegam jako:
 członek rodziny,

 pracownik,

 bezrobotny (Urząd Pracy),

 osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,  osoba prowadząca działalność gospodarczą,
 rolnik (KRUS),  inne………………………………………………………………………………………….,

 nie podlegam.

3.

Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności:

 nie posiadam

 posiadam (załączyć orzeczenie)

4.

Stosunek do zasadniczej służby wojskowej

 podlegam

 nie podlegam

Adres Wojskowej Komendy Uzupełnień ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5.

Oświadczam, że brak jest przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia przeze mnie nauki na studiach wyższych na
wnioskowanym kierunku studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
Informujemy, że:
1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji a po przyjęciu na studia w ramach
procesu dydaktycznego jest Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji z siedzibą w Warszawie;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych Uczelni; należy
pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych
osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru oraz
toku studiów;
3) dane osobowe kandydatów/studentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a po
przyjęciu na studia w ramach procesu dydaktycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie na studia może być: uczelnia, uprawniony podmiot
obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) dane będą przechowywane przez okres wskazany ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
7) Kandydatowi/Studentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie
rekrutacji/rezygnacją ze studiów. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO;
8) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji/toku studiów dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż
jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do
przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
9) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji/toku studiów nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że
żadne decyzje dotyczące przyjęcia na studia oraz w ramach toku studiów nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje
się żadnych profili kandydatów/studentów;
10) Kandydatom/Studentom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji/toku studiów narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W
Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w
przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym
że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
przebiegu procesu rekrutacji/toku studiów, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa o szkolnictwie
wyższym;
11) podanie danych zawartych w niniejszym wniosku nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się o przyjęcie na studia, co oznacza, że podanie danych zawartych w wniosku o przyjęcie na studia jest
konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do placówki.

………………………………………………………………..
..

data i czytelny podpis składającego wniosek

Wybór języka obcego
Angielskiego
Innego…………………………

Obecna znajomość języka na poziomie:


podstawowym / średniozaawansowanym / zaawansowanym
podstawowym / średniozaawansowanym / zaawansowanym
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Do podania załączam:
 Kserokopia DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH wraz z SUPLEMENTEM (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
pracownika

Uczelni)

nr

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

z

dnia

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

wydane

przez: ........................................................... ............................................................. w .......................................................................
 Trzy fotografie 35 x 45 mm (format jak do dowodu osobistego)
 Kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
 Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację oraz co najmniej jednej raty czesnego.
W przypadku cudzoziemców:
 Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się
o przyjęcie na studia II stopnia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego
(potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
nr .............................................................. z dnia ..........................................
.........................................................................................................................

wydane przez: ...........................................................
w..................................................................................

 Trzy fotografie 35 x 45 mm (format jak do dowodu osobistego)
 Kserokopia paszportu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
 Kserokopia aktualnej wizy, karty pobytu lub Karty Polaka (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
 Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku;
 Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację oraz co najmniej jednej raty czesnego.
 Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na
okres kształcenia w Polsce (polisa ubezpieczeniowa) albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie osoby
ubiegającej się o przyjęcie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo
ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w jęz. polskim (w jednostkach wyznaczonych przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) albo potwierdzenie Uczelni o dostatecznym stopniu znajomości jęz. polskiego,
pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim; lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której
zajęcia były prowadzone w jęz. polskim.

………………………………………………………………..
..

data i czytelny podpis składającego wniosek

Stwierdzam kompletność dokumentacji do wniosku o przyjęcie na studia
……………………………………………………………………………………………..…
data i czytelny podpis pracownika Uczelni przyjmującego dokumenty

Adnotacje
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dokumenty odebrałam/em……………………………………………………………………………
data i czytelny podpis
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