REKTOR
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ
im. JANA ZAMOYSKIEGO z siedzibą w ZAMOŚCIU
Proszę o przyjęcie na studia
stacjonarne

niestacjonarne *

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia *

na kierunku ................................................................................................................
KANDYDAT
1. Nazwisko............................................................ Imiona ...................................................................
2. Data urodzenia: rok ................... , miesiąc ............................................... , dzień .............................
Miejsce urodzenia: ................................................ woj. .............................. kraj...............................
3. Imiona rodziców: ..............................................................................................................................,
4. Adres stałego zameldowania: miejscowość ........................................................... (miasto/wieś**)
ulica ................................................. nr domu .............nr mieszkania............ , kod ..........................
poczta......................................woj. ............................... tel................................................................
5. Adres do korespondencji: .............................................................. e-mail.........................................
6. Narodowość ........................................................... obywatelstwo ...................................................
7. Seria i nr dowodu osobistego ............................................ PESEL ...................................................
8. Niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem lekarskim: niesłyszący(a) i słabosłyszący(a)/
niewidomy(a) i niedowidzący(a)/z dysfunkcją narządów ruchu: chodzący(a)- niechodzący(a)/
inny rodzaj niepełnosprawności,inne………………………………. **
Spis dokumentów:

Potwierdzenie
odbioru dokumentów

Kserokopia świadectwo dojrzałości

nr ...........................................

z dnia .................................., wydane przez………………………...
……………………………………………..……………………….
(nazwa szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej)

2 zdjęcia,
Nośnik elektroniczny zawierający zdjęcie w formacie jpg
Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych

Nr …………… z dnia …………….. wydany przez ………………
………………………………………………………………………
ukończony kierunek studiów ………………………………………
wybieram lektorat z języka ..................................... uczę/uczyłem się wybranego języka (jak długo?)
……………………………………………………...................
* wstaw krzyżyk przy wybranej opcji
** zakreślić właściwe

POUCZENIE DLA KANDYDATA
1.

2.
3.

Podanie oraz inne dokumenty przedstawione władzom Uczelni winny być wypełnione czytelnie i dokładnie.
Podstawowe dane personalne jak: nazwisko, imię, imię ojca i matki, data urodzenia, adres zamieszkania winny
być pisane pismem drukowanym. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie
osobistym lub metryce urodzenia.
Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 KK za podanie nieprawdziwych danych.
Ad 5 Wypełniają tylko kandydaci, którzy mieszkają poza miejscem stałego zamieszkania.

....................................................................
podpis kandydata

Informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana
Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, adres: ul. Koszary 8 22-400 Zamość. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane
w celach związanych z rekrutacją i dydaktyką na Uczelni w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z
dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz realizacją umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na
studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest
niezbędne w udziale w procesie rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
z naruszeniem przepisów prawa. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

Zamość, dnia ............................................................

...........................................
Czytelny podpis kandydata

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana
Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz z zasadami odpłatności za naukę. Deklaruję gotowość finansowania nauki na
ustalonych zasadach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im.
.Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, ul. Koszary 8, 22-400 Zamość, w celach związanych z rekrutacją, dydaktyką
oraz procedurą przyznawania pomocy materialnej na Uczelni.
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich uzupełnienia
poprawiania.

Zamość, dnia ............................................................

...........................................
Czytelny podpis kandydata

Skąd się Pan/i dowiedziała o ofercie WSHE ?
1) Z prasy:
Kronika Tygodnia
Tygodnik Zamojski
Inna jaka ……………………….
2) Z radia
3) Z Internetu
4) Od znajomych/ rodziny

5) Z plakatów, informatorów, ulotek
6) Inne źródła jakie …………………

Co Pana/ią skłoniło do wyboru oferty WSHE ?
1)
2)
3)
4)

ciekawy program kształcenia
odległość od miejsca zamieszkania
renoma szkoły/miejsca w rankingach
opinia znajomych /rodziny

5)
6)
7)
8)

nadzieja na łatwe uzyskanie dyplomu
wysokie koszty studiów w dużym mieście
wysokość czesnego
inne (jakie?) ...............................................

i

