PODANIE
O PRZYJĘCIE NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
W WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ W GDAŃSKU

Dane personalne kandydata na studia:
Nazwisko: .......................................................................................................................
Nazwisko rodowe:…………………………………………………………………………….
Imię/imiona: .................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................
Imiona rodziców: ........................................................................................................
Dowód osobisty...........................................................................................................
(seria, nr, przez kogo wydany)

PESEL

Miejscowość

Adres do korespondencji (wypełnić tylko w
przypadku, gdy jest inny od adresu zameldowania)
Miejscowość

Ulica (nr domu/

Ulica (nr domu/

mieszkania)

mieszkania)

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Poczta

Poczta

Województwo

Województwo

Adres zameldowania

Telefon
E-mail
Ukończona szkoła wyższa
Dokładna nazwa
Kierunek
Specjalność
Uzyskany tytuł
zawodowy
Rok ukończenia

Proszę o przyjęcie mnie na studia drugiego stopnia w ramach wskazanego w tabeli systemu
kształcenia, kierunku oraz specjalności. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia studiów na
wskazanym kierunku i specjalności podejmę studia na kierunku ……………………….…………………….… w ramach
specjalności ……………………………….……….………………………………………………………….…………….

Pedagogika:

Studia niestacjonarne

Rok studiów, semestr

Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem
Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Terapia pedagogiczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Edukacja zdrowotna z bhp
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie oświatą
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Do podania załączam:
L.p.

Spis dokumentów

Pokwitowanie w przypadku odbioru
dokumentów

1.

Dyplom ukończenia studiów wyższych

2.

Oryginał/ odpis świadectwa dojrzałości

3.

2 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm

4.

Kserokopia dowodu osobistego

5.

Dowód opłaty rekrutacyjnej

6.

Inne (jakie?).......................................................................................................

Oświadczam, że nie będę domagał/a się zwrotu opłaty rekrutacyjnej w przypadku pozytywnej lub negatywnej decyzji kwalifikującej
mnie na studia w WSSE w Gdańsku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w
Gdańsku. Celem zbierania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie prawidłowej obsługi procesów rekrutacji i dydaktycznego.
Moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom działającym na rzecz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Mam
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania zgodnie ze stanem aktualnym. Prawidłowość danych zawartych
w podaniu stwierdzam podpisem.

Gdańsk, dnia
.....................................................

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

Decyzja o przyjęciu na studia
Decyzją Dziekana Wydziału Pedagogiki i Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku z dnia ………………………………….………………….., Pan/i…………………………………………………………..………………………………został/a
przyjęty/a na studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku ……………………..,specjalność
………………………………………..……….…

w roku akademickim 201….…/201………

Gdańsk, dnia
………………………………………………….……………….

……………………………………………………………….…………
(pieczęć i podpis Dziekana )

