
                     
                  
 

                                                              KWESTIONARIUSZ  
EDYCJA 2016 – 2018 

 
 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU NA STUDIA PODYPLOMOWE MBA  
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. 

 

�  MBA o profilu General  

 

�  program polski 
 

 

�  MBA w Logistyce  
 

 

�  program polski 

�  program polsko-angielski 
 

�  program polsko-angielski 
 

 

1. DANE PERSONALNE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Nazwisko rodowe  

Data urodzenia (dd-mm-rr)  

Miejsce urodzenia  

Imię ojca, matki  

Seria i numer dowodu osobistego  

PESEL  

 

2. ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  
Kod pocztowy 
/poczta 

 

Województwo  Powiat  

E-mail  Tel. kontaktowy  

 

3. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI INNY NIŻ ZAMELDOWANIA) 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  
Kod pocztowy 
/poczta 

 

Województwo  Powiat  

E-mail 

 
 
 
 

Tel. kontaktowy  

 

4. NAZWA UKOŃCZONEJ UCZELNI I KIERUNEK STUDIÓW 

Wykształcenie  

Nazwa uczelni  

Miasto  

Kierunek studiów  

Rok ukończenia  



                     
                  

Tytuł zawodowy  

Nr dyplomu  

Data wystawienia dyplomu  

Czy jest Pan/Pani absolwentem WSB 
w Gdańsku 

□ tak 

□ nie 

 

5. STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY 

Nazwa pracodawcy/ firmy  

NIP pracodawcy/ firmy  

Pełny adres zakładu pracy/ firmy  

Telefon zakładu pracy/ firmy  

E-mail zakładu pracy/ firmy  

Zajmowane stanowisko  

Staż pracy  

 

Zgodnie z „Regulaminem opłat za naukę na studiach podyplomowych i MBA” deklaruję następujący tryb uiszczania czesnego* 

6. DEKLARACJA SPOSOBU PŁATNOŚCI CZESNEGO 

�  w 24 raty �  w 20 ratach �  w 4 ratach �  w 2 ratach �  w 1 racie 

 

Wszelkie kwestie związane z nauką, w tym rezygnacja ze studiów przed podjęciem nauki, w trakcie jej trwania, a także zmiana systemu 
płatności wymagają formy pisemnej.  
 

…….……………………………..  
Czytelny podpis 

 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym na studiach MBA: Regulaminem programu MBA, Regulaminem opłat 
za naukę na studiach MBA oraz regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego*  
i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że opłata wpisowa i rekrutacyjna zgodnie z regulaminem jest bezzwrotna. 
 
 

           ………………………………… 
            Czytelny podpis 

 

6. ŹRÓDŁO INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU MBA 

□ Doradca 

□ Telemarketer 

□ Informator MBA 

□ absolwenci studiów podyplomowych 

□ E-mailing 

□ Reklama zewnętrzna (np. plakat) 

 

□MBA Day  
□Ogłoszenie w prasie ...................................................... 

□ Absolwenci/uczestnicy Programu MBA w WSB 

□ Znajomi 

□ Internet – strona ............................................................ 

□ inne ............................................................................... 

 
 
 
 



                     
                  
 
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 238A. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, w celu realizacji procesu dydaktycznego  i monitoringu karier zawodowych 
absolwentów oraz w celach marketingowych i reklamowych. Dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 
ustawy o ochronie danych osobowych tj. organom i podmiotom publicznym realizującym swoje zadania w obszarze szkolnictwa wyższego i 
wynikające z przepisów prawa. 
Podanie danych wynika z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości 
przystąpienia do rekrutacji na studia. Natomiast podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych i 
reklamowych jest dobrowolne.  
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie. 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów koniecznych do realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy na moje żądanie środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 TAK / NIE* 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Wyższą Szkołę Bankową w 
Gdańsku w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

TAK / NIE* 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) przez 
administratora danych osobowych - Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku w celach związanych z badaniem karier zawodowych 
absolwentów w dowolnym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

TAK / NIE* 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

TAK / NIE* 

* odpowiednie podkreślić 

 

 

………………………………………………….                             …………………………………………………. 
(Miejscowość data)                                                                   (czytelny podpis) 


