Nr Rej.:……………………..

Data wpływu:…………………………………….
Data wpłaty:………………………………………
Kwota: …………………………………………...

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
W WARSZAWIE
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

studia podyplomowe
„Samorządowy Menedżer Energii”
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
I.

K WE S TIO N AR IU S Z O SO BO W Y K A ND Y D AT A

1.

Nazwisko: ................................................................, Imiona: .............................................................................. nazwisko panieńskie (u mężatek): ..................................................

2.

Data i miejsce urodzenia: dzień ..................., miesiąc ............................ rok .......................... w ........................................................ kraj.........................................................

3.

PESEL .............................................................................., seria i nr dowodu osob............................................................................., obywatelstwo ..........................................

4.

Imię matki ................................................................................................................. imię ojca .............................................................................................................................................

5.

Adres stałego zameldowania: ulica ...................................................................................... nr domu ......................, mieszkania .......................... kod ................................
miejscowość: .............................................................................. powiat...................................... gmina ....................................................... woj. ............................................................
 miasto

6.

 wieś

Adres do korespondencji: ulica .......................................................................................... nr domu ......................, mieszkania ................... kod ..........................................
miejscowość: ..................................................................................... powiat.................................................. gmina ................................................woj. ..................................................

7.

Tel. kom.: .................................................. tel. stac. .............................................., tel. służb. ......................................... e-mail .......................................................................

8.

Miejsce pracy - Nazwa firmy: ...............................................................................................................................................................................................................................................
stanowisko .............................................................................................................. miejscowość ................................................................ e-mail ...........................................................

9.

Nazwa ukończonej uczelni: ......................................................................................................................................................................, wydział ......................................................
kierunek studiów.................................................................................................................................................................................................................................................................
miejscowość ....................................................................................., rok ukończenia ..........................................................., uzyskany tytuł ..........................................................

POUCZENIE DLA KANDYDATA

1.
2.

Podanie oraz inne dokumenty przedstawione władzom Uczelni winny być wypełnione czytelnie i dokładnie.
Podstawowe dane personalne proszę wpisać drukowanymi literami.
Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk – za podanie nieprawdziwych danych.

Do kwestionariusza załączam:
a/ kopię dyplomu: nr dypl. ………………………………………… z dnia……………………………………………………………………………………………
dyplom wydany (nazywa Uczelni) …………………………………………………………………………………………………………………………………
b/
c/
d/
e/

1 fotografię,
kopię dowodu osobistego,
kopia dowodu wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.,
zaświadczenie potwierdzające status pracownika lub kandydata na pracownika urzędu gminy, powiatu lub urzędu
szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego lub jednostek organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego z województwa mazowieckiego lub przedsiębiorstw komunalnych.
II. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
• ogłaszanie na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej WSEiZ, uzyskanych przeze mnie w czasie studiów ocen z zaliczeń
i egzaminów,
• zamieszczanie na terenie Uczelni dotyczących mnie ogłoszeń personalnych,
• udział w badaniach monitorujących jakość kształcenia,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku (zdjęcie) przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania
w Warszawie, jako administratora danych, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926 ze. zm.) dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów. Dane te będą udostępniane tylko osobom
lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wglądu
i poprawieniu danych osobowych.
Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.

.............................................................
miejscowość, data

................................................................................
podpis kandydatki/kandydata

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym materiałów promocyjnych drogą elektroniczną od Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie na wyżej wskazany adres elektroniczny (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Jestem świadom/ma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie
usunięciem moich danych oraz adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.
.............................................................
miejscowość, data

................................................................................
podpis kandydatki/kandydata

Wszelkie zarządzenia organów Uczelni oraz informacje związane z tokiem studiów będą ogłaszane na stronie internetowej www.wseiz.pl
oraz w budynkach WSEiZ.

W przypadku nieuruchomienia Studiów Podyplomowych proszę o zwrot wpłaconej przeze mnie opłaty w wysokości
......................................złotych (słownie złotych: ..........................................................................................................)
w formie przelewu bankowego na konto bankowe:

............................................................................................................................................
(właściciel konta)

............................................................................................................................................
(nazwa baku, oddział)

............................................................................................................................................
(numer rachunku)

Oświadczam, że otrzymałem (wypełnia kandydat po podpisaniu umowy):
1.
2.
3.

Kserokopię kwestionariusza.
Regulamin Studiów Podyplomowych.
Umowę.
Podpis pracownika WSEiZ
...............................................................................

podpis kandydata

Potwierdzenie w przypadku odbioru dokumentów/rezygnacji ze studiów podyplomowych

Warszawa, dnia ................................................ podpis ............................................................
Studia Podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

