Z

Dz

OPŁATA REJESTRACYJNA ..........................
NR ALBUMU ......................................
POCZĄTEK STUDIÓW .......................................................................................

Wyższa Szkoła
Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
Częstochowa, dnia .......................................

PODANIE
Proszę o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne)*, niestacjonarne (zaoczne)* w Wyższej Szkole
Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie na kierunek:
1. TURYSTYKA I REKREACJA*
2. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA*

KANDYDAT
Nazwisko ....................................................................

Imiona .................................. ....................................

Data urodzenia ............................................................

Miejsce urodzenia ......................................................

woj. .............................................................................

powiat .........................................................................

Imiona rodziców: ojca ..............................................

matki ...........................................................................

Adres stałego zameldowania:
kod ..............................

miejscowość: ..............................................................

ulica .....................................................
e-mail …………………………….

nr domu .................

nr mieszkania ...................

telefon ....................................

Adres dla korespondencji: ..............................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ....................................................................................................................
Miejsce pracy: nazwa Firmy: .............................................................................................................................
kod: .........................

miejscowość: ...................................................

województwo: .................................

ulica: ............................................................................................... telefon: ................................................
Ukończyłem(am) szkołę średnią: nazwa szkoły: .............................................................................................................
miejscowość: ................................................ woj. ........................................... rok ukończenia: ...................

Czy był/a Pan/i w przeszłości studentem/studentką naszej Uczelni?

TAK NIE*

Czy obecnie jest Pan/i studentem/studentką innej Uczelni?

TAK NIE*

Zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za Szkołę.
W przypadku opóźnień w opłacaniu czesnego będę ponosił(a) koszty należnych odsetek (ustawowych).
W przypadku rezygnacji ze studiów wpłata czesnego podlega zwrotowi na zasadach zawartych w
„Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia ”. Opłata rejestracyjna nie
podlega zwrotowi.
*

odpowiednie proszę podkreślić

Jednocześnie dobrowolnie przyjmuję na siebie następujące warunki wynikające
z Regulaminu Studiów:
1. Podjęcie nauki wynika z chęci uzyskania kwalifikacji w zakresie wyższych studiów zawodowych
pierwszego stopnia.
2. W przypadku rezygnacji z Uczelni obowiązuje opłata czesnego za okres do momentu zawiadomienia
Uczelni na piśmie o owej rezygnacji.
Jeżeli decyzją Władz Uczelni nastąpi skreślenie z listy studentów, wówczas datą, do której obowiązuje
opłacanie czesnego, jest data skreślenia.
3. Nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach dydaktycznych (przez 2 tygodnie lub na kolejnych 2
zjazdach) może być powodem skreślenia z listy studentów.
Podane przez mnie informacje w niniejszym podaniu są prawdziwe. Po
przyjęciu na studia zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Studiów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883

Częstochowa, dnia ....................................r.

.....................................................................................
podpis kandydata

Wyższa Szkoła

Protokół nr .......................

Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie
Decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przyjęty * nieprzyjęty * na ........ semestr studiów
w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.
Skład Komisji:
L.p. Imię i nazwisko
Beata Mikuta - przewodnicząca
Beata Kuzdżeń
Małgorzata Szymocha

Częstochowa, dnia ...........................................

* odpowiednie proszę podkreślić

podpis

