
………………………………………………… Leszno, dnia ………………….

imie i nazwisko

…………………………………………………

kierunek  rok stopień nr alb. Wyższa Szkoła Hunaminstyczna

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

w Lesznie

Deklaruję  w toku studiów uiszczać terminowo wpłaty czesnego 

I rok studiów w ٭ równych ratach tj. po zł w wyznaczonych terminach

II rok studiów w ٭ równych ratach tj. po zł w wyznaczonych terminach

III rok studiów  w ٭ równych ratach tj. po zł w wyznaczonych terminach

Na ostatnim roku studiów student może złożyć deklarację wpłat w 8 ratach w roku 

pamiętając, że  ostatniej rata najpóźniej do 30.maja ostatniego roku nauki

W przypadku wpłaty (decyduje data wpływu na konto WSH) rat czesnego po wybranym terminie

student winien uiścić ustawowe odsetki naliczone przez kwesturę WSH

٭ możliwość wyboru 2,4,12 rat

………………………………………………………….

podpis studenta

………………………………………………… Leszno, dnia ………………….

imie i nazwisko

…………………………………………………

kierunek  rok stopień nr alb. Wyższa Szkoła Hunaminstyczna

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

w Lesznie

Deklaruję  w toku studiów uiszczać terminowo wpłaty czesnego 

I rok studiów w ٭ równych ratach tj. po zł w wyznaczonych terminach

II rok studiów w ٭ równych ratach tj. po zł w wyznaczonych terminach

III rok studiów  w ٭ równych ratach tj. po zł w wyznaczonych terminach

Na ostatnim roku studiów student może składając deklarację 8 ratach w roku 

opłata ostatniej raty najpóźniej do 30.maja ostatniego roku nauki

W przypadku wpłaty (decyduje data wpływu na konto WSH) rat czesnego po wybranym terminie

student winien uiścić ustawowe odsetki naliczone przez kwesturę WSH

٭ możliwość wyboru 2,4,12 rat

………………………………………………………….

podpis studenta



Wyższa Szkoła Humanistyczna wypełnia uczelnia:

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego nr albumu

ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5

zdjęcie: 1 szt. 64-100 Leszno 2 0 2 1

format 35x45 tel. 65 529 47 77 data wpływu, podpis pracownika ...................

ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA NA STUDIA I STOPNIA

Proszę o przyjęcie mnie na studia I stopnia w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla St. Leszczyńskiego 

po raz pierwszy kolejny raz

na rok akademicki: 2 0 2 1   / 2 0 2 2 na rok: (1, 2 lub 3)

na kierunek: Pedagogika Dietetyka Administracja

w trybie: stacjonarnym niestacjonarnym

Deklaruję wybór modułu specjalnościowego: (wpisuje tylko kandydat przyjmowany na 2 lub 3 rok studiów)

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

Deklaruję wybór następującego języka w ramach lektoratów:

j.ang. j.niem.    j.ros.    *) j.włos.    *) j.hiszp.    *) j.franc.

*) W przypadku nieuruchomienia lektoratu z wybranego przeze mnie języka wybieram:

j.ang. j.niem.

A N K I E T A  O S O B O W A

  -    -  

płeć: kobieta mężczyzna

A D R E S Z A M I E S Z K A N I A

kod   -  

nr domu / nr mieszk.

miasto wieś

kom.

województwo

telefon

adres e-mail

kraj

PESEL

obywatelstwo

miejscowość

poczta

ulica

Ankieta osobowa oraz inne dokumenty przedstawione władzom Uczelni powinny być wypełnione czytelnie i dokładnie. Rubryki dotyczące danych osobowych należy wypełnić pismem drukowanym. 

Uprzedza się o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Daty należy podawać wg wzorca dd-mm-rrrr. Wyboru wariantu dokonuje się przez wpisanie znaku X w pola oznaczone 

szarym wypełnieniem. 

imiona

nazwisko

data urodzenia

miejsce urodzenia

województwo



A D R E S K O R E S P O N D E N C Y J N Y

kod   -  

nr domu / nr mieszk.

data:   -    -  podpis:

Do ankiety osobowej załączam:

1. kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) 1.

2. 1 zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm 2.

3. CD z fotografią w wersji elektronicznej 3.

4. 1 koperta formatu C5 4.

5. papierowa teczka 5.

6. 6.

Prawidłowość danych zawartych w formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Potwierdzenie złożenia

data podpis 

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie przy ul. Królowej Jadwigi 10, jako administrator danych, informują Pana/Panią, iż

podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest proces rekrutacji. Dane osobowe będą

przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa. Posiada Pan/Pani prawo

dostępu do treści swoich danych - ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ma

Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. W przypadku pytań dot. danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem

Ochrony Danych pod adresem mailowym krystian.erens@infomania.pl.

l.p. Spis załączników:

miejscowość

poczta

ulica


