
F O R M U L A R Z   R E K R U T A C Y J N Y
  Proszę o przyjęcie mnie na studia w roku akademickim 2019/2020

1. KIERUNEK STUDIÓW 2. FORMA STUDIÓW

ZARZĄDZANIE LICENCJACKIE STACJONARNE
NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 3. JĘZYK WYKŁADOWY
DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW

POLSKI
PRAWO JEDNOLITE MAGISTERSKIE ANGIELSKI

DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW ROSYJSKI

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE

DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW

A. DANE PERSONALNE

PŁEĆ KOBIETA MĘŻCZYZNA

OBYWATELSTWO

PESEL/NR PASZPORTU

DATA WYDANIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK)

TELEFON KONTAKTOWY :

E-MAIL :

ULICA I NR

KOD POCZTOWY KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO WOJEWÓDZTWO

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI WYDANY PRZEZ

ULICA I NR

KRAJ WYDANIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

NAZWISKO

IMIĘ

DATA URODZENIA (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK)

IMIĘ OJCA

DRUGIE IMIĘ

Ważne dla kandydata: dane z części A formularza należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami wpisując każdą literę w osobną kratkę. 

KRAJ POCHODZENIA

IMIĘ MATKI

Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kk za podanie nieprawdziwych danych.       

MIEJSCE URODZENIA

B. ADRES ZAMELDOWANIA
C. ADRES DO KORESPONDENCJI 

WIEŚMIASTO

(jeśli inny niż adres zameldowania)
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D. INFORMACJE DODATKOWE

E. PROCES REKRUTACJI

REJESTRACJA W E-HUMANUM

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz rekrutacyjny

2. Dowód osobisty (do wglądu)

3. Jedno zdjęcie legitymacyjne

4. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

5. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku II stopnia)

6. Dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu) (w przypadku II stopnia)

7. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni:

    COLLEGIUM HUMANUM - SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA, 00-014 WARSZAWA, UL. MONIUSZKI 1A

    NR RACHUNKU BANKOWEGO 42 1020 5561 0000 3802 3003 1006

    PKO BANK POLSKI SA, UL. PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA

CUDZOZIEMCY DODATKOWO SKŁADAJĄ:
1. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem)

2. Tłumaczenia świadectwa oraz dyplomu (w przypadku II stopnia) dokonane przez tłumacza przysięgłego, 

     legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

3. Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka (w przypadku studiów w języku innym niż ojczysty)

4. Kserokopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski)

5. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

6. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej)

7. Dowód wniesienia opłaty wpisowej

WARSZAWA, DNIA ..........................................  

           PODPIS KANDYDATA

Specjalności zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

….........................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb kontaktu ze mną, w przypadku rezygnacji z procesu kształcenia 

lub niepodjęcia studiów zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji ze studiów wpłacona opłata wpisowa nie zostanie mi zwrócona.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po 

ukończeniu studiów wyższych, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kandydat na studenta, a także student uprawniony jest w siedzibie Uczelni do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są 

gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Collegium Humanum - Szkoła Główna 

Menedżerska z siedzibą w Warszawie, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia oraz przekazywanie moich danych osobowych innym 

podmiotom w celach realizacji procesu rekrutacji i kształcenia, a także wypełnienia obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych.

Potwierdzam prawdziwość danych, o których mowa w punktach A, B i C niniejszego kwestionariusza.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przekazywanych przez Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w 

Warszawie drogą mailową, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018, poz. 650), a także kontakt telefoniczny, zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907).

8. Dowód wniesienia opłaty czesnego (z góry za rok lub jeden semestr nauki)
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