
MANAGEMENT *

ŠPECIALIZÁCIA : Manazment socialnych sluzieb a socialne poradenstvo  *

Manazment kultury, umenia a dizajnu *

Manazment zurnalistiky a medialnej komunikacie *

Vseobecna psychologia *

Manazment zurnalistiky a medialnej komunikacie *

Vseobecna psychologia *

Manazment vo verejnej sprave *

ŠTÚDIÚM: Denné * Externé *

TYP ŠTÚDIA : Prvý stupeň (bakalárske) * Druhý stupeň (magisterské) *

PSYCHOLÓGIA jednotný magisterský titul *

ŠTÚDIÚM: Denné * Externé *

                                        Upozorňujeme Vás o trestnej zodpovednosti podľa čl. 233 TZ za poskytnutie nepravdivých údajov.

A. OSOBNÉ ÚDAJE :

 POHLAVIE : Žena * Muž *

 RODNÉ ČÍSLO :

 DÁTUM VYDANIA PREUKAZU TOTOŽNOSTI (DEŇ - MESIAC - ROK) :

 DÁTUM PLATNOSTI PREUKAZU TOTOŽNOSTI (DEŇ - MESIAC - ROK) :

(vyplňte len vtedy, ak sa líši od adresy trvalého bydliska)

MESTO: * DEDINA: *

PŠČ:

PŠČ: MESTO:

MESTO: POŠTA:

Collegium Humanum - Warsaw Management University 

 KRAJINA VYDANIA PREUKAZU TOTOŽNOSTI 

Dôležitá informácia pre kandidáta:     údaje z časti A tohto formulára je potrebné vyplniť čitateľne tlačenými písmenami, pričom každé písmeno musí v samostatnom okienku.        

C. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA 

ULICA - č. domu /bytu

 TYP PREUKAZU TOTOŽNOSTI :

PRIJÍMACIA KOMISIA

DRUHÉ MENO :

 MENO OTCA :

 DÁTUM NARODENIA (DEŇ - MESIAC - ROK):

Prosím o prijatie na štúdium v akademickom roku 2018/2019

SÉRIA A Č. OB. PREUKAZU :

 KRSTNÉ MENO :

 PRIEZVISKO :

 PREUKAZU TOTOŽNOSTI VYDAL :

 ŠTÁTNE OBČIANSTVO :

 KRAJINA PÔVODU :

 MIESTO NARODENIA :

B. ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA

MENO MATKY:

 ČÍSLO PREUKAZU TOTOŽNOSTI :

ULICA - č. domu /bytu
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POŠTA: KRAJ:

KRAJ: MOB. TELEFÓN:

TELEFÓN:

E-mail

NÁZOV A ČÍSLO ŠKOLY:

MESTO, KRAJINA :

Č. MATURITNÉHO VYSVEDČENIA:

NÁZOV ŠKOLY:

MESTO, KRAJINA :

FAKULTA :

ODBOR:

ŠPECIALIZÁCIA :

Č. DIPLOMU:
DÁTUM A MIESTO VYDANIA:

HODNOTENIE NA DIPLOME:

F. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

G. Dokumenty potrebné v procese prijímania:

I. ETAPA (zoznam dokumentov potrebných pre predbežnú kvalifikáciu cudzincov na štúdium)

1. Vyplnený prijímací formulár 

2. Dokumenty potvrdzujúce vzdelanie spolu s doplnkom

3. Kópia pasu (stránky s fotografiou)

4. Kópia certifikátu potvrdzujúceho znalosť jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba na štúdiách, alebo vyhlásenie Kandidáta o úrovni jazykových kvalifikácií a pristúpeniu k skúške

5. Doklad o zaplatení registračného a zápisného poplatku

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

  42 1020 5561 0000 3802 3003 1006

  PKO Bank Polski S A ul. Puławska 15 02-515 Warszawa

6. Potvrdenie o zaplatení školného

7. Kópia podpísanej zmluvy o poskytovaní finančných služieb, vrátane prílohy

Ďalšie dokumenty (ak sa vzťahujú na kandidáta)

1. Kópia karty pobytu, alebo platné víza RP

2. Vyhlásenie rodičov s vyjadreným súhlasom na štúdiá v prípade neplnoletej osoby

3. Vyhlásenie o zhode na proces nostrifikácie

4. Plná moc (ak sú dokumenty predložené prostredníctvom tretej osoby)

II. ETAPA (zoznam dokumentov, ktoré musí Kandidát predložiť v Prijímacej Kancelárii pred ukončením prijímacieho konania, alebo bezprostredne po príchode do Poľska)

1. Originály všetkých dokladov uvedených v I. etape

3. Univerzitami overenú kópiu poistnej zmluvy

4. Potvrdenie o legalizácii pobytu na území Poľskej republiky: univerzitou overenú kópiu víza, alebo karty pobytu

5. 1 fotografiu v legitimačnom formáte

6. Dokument, ktorý potvrdzuje, že vysvedčenie/diplom oprávňujú začatie, alebo pokračovanie v štúdiu v krajine jeho vydania

7. Súdny preklad všetkých dokumentov vydaných v cudzom jazyku

8. Lekárske potvrdenie označujúce spôsobilosť na vzdelávanie vo vybranom odbore a forme vzdelávania

Varšava, dňa ....................................................

POTVRDENIE ÚDAJOV OBSIAHNUTÝCH V DOKLADE TOTOŽNOSTI OSOBOU, KTORÁ PRIJÍMA DOKUMENTY:

Varšava, dňa ....................................................

Kandidát na študenta a študent majú právo v sídle Univerzity prístupu k podaným osobným údajom, na ich opravu, alebo doplnenie, ako aj odstránenie (v prípade, keď sú zhromažďované a spracovávané v 

rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo s účelom ich poskytnutia).

D. UKONČENÁ STREDNÁ ŠKOLA

Vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré som poskytol/a v podaných dokumentoch spojených s procesom vzdelávania pre potreby pre potreby kontaktu so mnou po absolvovaní 

vysokoškolského štúdia v súlade so zákonom z 29. augusta 1997  o ochrane osobných údajov (Z. Z. z roku 2016. pol. 922).

Beriem na vedomie, že v prípade odstúpenia od štúdií mi registračný a zápisný poplatok nebudú vrátené.

Potvrdzujem správnosť údajov uvedených v bodoch A, B, C, D, E a F tohto formulára.

Vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov a obrazu, ktoré som poskytol/a v podaných dokumentoch od Collegium Humanum-Warsaw Management University so sídlom vo Varšave, ktorá 

je Administrátorom osobných údajov, pre potreby realizácie prijímacieho procesu, vzdelávania a odovzdávanie mojich osobných údajov iným subjektom za účelom realizácie prijímacieho procesu a vzdelávania, 

ako aj pre splnenie informačných, archivačných a štatistických povinností v súlade so zákonom z 29. augusta 1997. o ochrane osobných údajov (Z. Z. z roku 2016. pol. 922).

Podpis osoby, ktorá prijíma dokumenty

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

DÁTUM A MIESTO VYDANIA:

E. UKONČENÁ VYSOKÁ ŠKOLA

Zaväzujem sa uhradiť registračný a zápisný poplatok v priebehu 7 dní odo dňa podania tohto formulára zohľadňujúc akcie, ktoré boli platné v deň podania formulára (ak sa týkajú). Neuhradenie vyššie uvedených 

poplatkov v podanom termíne môže mať za následok to, že žiadosť o prijatie na štúdium nebude zohľadnená.

2. Univerzitami overené kópie dokumentov potvrdzujúce vzdelanie spolu s doplnkami, ktoré boli legalizované, alebo overené apostille (v prípade potreby)

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

Vyhlasujem, že súhlasím s odosielaním obchodných informácií v podobe e-mailov na mnou podané kontaktné údaje prostredníctvom Collegium Humanum-Warsaw Management University, v súlade so zákonom o 

poskytovaní elektronických služieb (Z. Z. z roku 2018, pol. 650), a tiež telefonický kontakt v súlade so zákonom o telekomunikáciách (Z. Z. z roku 2017, pol. 1907).

Vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov a obrazu, ktoré som poskytol/a v podaných dokumentoch pre potreby kontaktu so mnou, v prípade odstúpenia od vzdelávacieho procesu či 

nezačatia štúdií v súlade so zákonom z 29. augusta 1997  o ochrane osobných údajov (Z. Z. z roku 2016. pol. 922).
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