Wyższa Szkoła Finansów
i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego
ul. Gen.W. Wróblewskiego18/801,
93-578 Łódź

J. M. REKTOR
WYŻSZEJ SZKOŁY
FINANSÓW i INFORMATYKI
w ŁODZI

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na studia, prowadzone w systemie: stacjonarnym, niestacjonarnym) na kierunek
studiów: Ekonomia
KANDYDAT

PESEL:

Seria i nr dowodu:

wydany dnia:

przez kogo:
1. Nazwisko:
2. Pierwsze imię:
3. Data i miejsce urodzenia:

Drugie imię:
dzień:

miesiąc:

Miejsce
urodzenia:

rok:
kraj:

4. Imię ojca:

Imię matki:

5. Nazwisko panieńskie (u mężatek):
6. Narodowość:
7.

obywatelstwo:

Adres stałego zameldowania:
ulica, nr domu,
nr mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
wieś 
miasto 
województwo
telefon
e-mail

8.
nie dotyczy  stopień 

Adres dla korespondencji:
ulica, nr domu,
nr mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
województwo
telefon
e-mail

Orzeczenie o niepełnosprawności:
rodzaj:

9. Studiuję (podać nazwę uczelni*)): ..................................................................................................................................................................
studiowałam/em na kierunku*): ........................................................................................................................................................................
10. Wybieram język obcy:
na poziomie:
początkującym 
średniozaawansowanym 
zaawansowanym 



niepotrzebne skreślić

Spis dokumentów

Lp.
1.

Kserokopia świadectwa dojrzałości z ukończenia:
............................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa ukończonej szkoły)

w ................................................................................................... nr św. dojrzałości...............................................................................................
z dnia ................................................................. r.

2.
3.
4.
5.

2 fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w tym jedna w formie
elektronicznym formacie JPG
Kserokopia dowodu osobistego
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnoręcznym podpisem:
...........................................................................
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego moich danych
osobowych celem przeprowadzenia rekrutacji na studia I stopnia zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.).
...........................................................................
(podpis)
……………….……………,

dnia …........................ 20……r.

Ankieta dla kandydatów na studia
w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego
Źródło informacji o Szkole (prosimy o zaznaczenie wybranego punktu):

□ Facebook
□ wyszukiwarka Google
□ reklama w Internecie
□ inne strony internetowe (jakie:…………………………………………………………..)
□ reklama prasowa
□ reklama radiowa
□ ulotki reklamowe
□ konkurs wiedzy ekonomicznej
□ targi edukacyjne
□ znajomi, rodzina
□ inne

