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OPŁATA 

KWALIFIKACYJNA/RECRUITMENT 
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zł 
OPŁATA WPISOWA/ENTRY 

FEE 
zł 
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DATA  
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  2017 
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zł 

ZNIŻKA 
ABSOLWENCKA/GRADUATE 

DISCOUNT 
zł 

ZNIŻKA 
FIRMA/COMPANY 

DISCOUNT 
zł 

INNA  
ZNIŻKA/OTHER 

DISCOUNTS 

zł 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

WSB University in Wroclaw, Faculty of Finance and Management 

QUESTIONNAIRE 
FUMBA STUDY 
YEAR 2017/2018 

 

Dane podstawowe/ Basic personal data 

Nazwisko/ Surname  

Imię/ Name 
 Drugie imię/  

Second name 
 

Nazwisko poprzednie/ 
Previous name* 

 PESEL  

Imię ojca/  
Father’s name 

 Imię matki/  
Mother’s first name 

 

Data urodzenia/  
Date of birth 

 Miejsce urodzenia/ 
Place of birth 

 

e-mail  

Telefon stacjonarny/ 
Home phone number 

 Telefon komórkowy/ 
Cell phone number 

 

Adres stałego zamieszkania/ Permanent address 

Ulica/ Street  

Nr domu/  
House number 

 
Nr lokalu/ 
Apartment no. 

 Kod pocztowy/ ZIP code  

Miejscowość/ City  

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)/ Correspondence address (if different than permanent address) 

Ulica/ Street  

Nr domu/  
House number 

 
Nr lokalu/ 
Apartament no. 

 Kod pocztowy/ ZIP code  

Miejscowość/ City  

Dane o wykształceniu/ Higher education data  

Pełna nazwa ukończonej szkoły 
wyższej/ Full name of graduated 
university 

 

Uzyskany tytuł/ Degree earned  

Kierunek/ Major  

Miejscowość/ City  
Rok ukończenia/ 
Graduation year 

 

Nr dyplomu/ Diploma no.  
Data wystawienia dyplomu/ 
Date of diploma issuance 

 

 
 
 
Fotografia/Photo 
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Program Franklin University Master of Business Administration 

 

** W przypadku osób prowadzących własną działalność, proszę wpisać dane swojej firmy/ In case of people running a business, please provide data of the 

company. 
 

Ukończone studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i szkolenia/ 
Postgraduate courses/ Specialized courses and trainings 

Nazwa szkoły wyższej/ instytucji 
szkoleniowej 
Name of the Institution 

Kierunek studiów podyplomowych/ Nazwa szkolenia 
Field of study/Training subject 

Od 
From 

Do 
Till 

    

    

    

    

    

    

    

    

Dane o obecnym miejscu zatrudnienia/ Your current employment ** 

Nazwa/ Name of the company  

Ulica/ Street  
Nr lokalu/ 
Suite no. 

 

Kod pocztowy/ ZIP code  Miejscowość/ City  

Telefon firmy/ Phone number  Email  

Doświadczenie zawodowe (przebieg kariery zawodowej, staże i praktyki zawodowe/ Professional experience (your 
career path, internships and professional trainings) 

Nazwa firmy 
Name of the company 

Okres 
zatrudnienia 
Emplyment 

period 
Stanowisko 

Position 

Od 
From 

Do 
till 
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Program Franklin University Master of Business Administration 

 

*** Please put „x” sign where appropriate 
 

ZAŁĄCZNIKI/ Attachments Wypełnia WSB/Filld in by WSB 

 
� formularz aplikacyjny (Application form) 

� potwierdzenie trzyletniego stażu zawodowego na stanowisku kierowniczym (zaświadczenie o zatrudnieniu z działu kadr wraz z ewentualnymi kopiami świadectw pracy 
z wcześniejszego zatrudnienia w innych zakładach pracy/kserokopię wpisu do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS (nie starszy niż dwa miesiące) /Confirmation 
of the three-year period of working in the managerial position (Attestation of employment from the HR department including copies of employment certificates 
from previous companies / a photocopy of entry into the register of business or an extract from the National Court Register (not older than two months) 

� kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem - oryginał lub odpis do wglądu / Copy of the diploma of graduation from higher studies 

and diploma supplement – an original for inspection 

� list motywacyjny (Admission essay) 

� 1 zdjęcie zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego / 1 photo compliant with requirements for ID photos 

� 1 kserokopia dowodu osobistego / Photocopy of personal ID  

� życiorys (CV) w języku angielskim wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon) trzech osób, które wystawią kandydatowi referencje w 

języku angielskim/ Resume in English along with 3 academic or professional references 

� dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej / Recruitment fee payment 

� dokumenty obowiązujące Cudzoziemców wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o Cudzoziemcach oraz rozporządzeń z nimi związanych / 

documents obligatory for foreign nationals resulting from tha Law on Higher Education, the Law on Foreigners as well as related regulations. 

Znajomość języków obcych/ Foreign languages proficiency 

Język obcy 
Language 

Stopień znajomości/ Level of competence 

Biegła/ Fluent Dobra/ Good Bierna/ Basic 

    

    

Zainteresowania i hobby/ Interests and hobby 

Proszę krótko scharakteryzować swoje pozazawodowe zainteresowania/ Please briefly describe your personal interests 

 

Inne informacje/other inromation 

Wybieram następującą formę płatności***/ I choose the following payment method 

1 rata za całość studiów z góry / 
1 down installment         

 
2 raty rocznie/ 

2 annual installments                      
 

4 raty semestralne/ 
4 semester installments                                                             

 
20 rat/ 

20 installments 
 

 

WSB University in Wroclaw (hereinafter referred to as WSB) located at 29-31 Fabryczna Street is the administrator of personal data.  
Personal data will be processed for the purposes of admissions, the teaching proces, monitoring careers of graduates, advertising and marketing. The access to 
data may be given to data recipients in the meaning of Art. 7 points 6 of the Act on Personal Data Protection i.e. bodies and public entities completing their tasks 
in the area of higher education in compliance with legal regulations. 
* Provision of the data arises from the Act on the Law on Higher Education. The refusal to provide personal data involves the lack of possibility of being admitted 
to the studies. Provision of data to be processed for marketing and advertising purposes is voluntary. 
Each person has the right to access their personal data and to correct it any time.  
 I agree to receive materials necessary for executing the agreement or undertaking actions before concluding the agreement on my demand by 
electronic means in the meaning of the Act on provision of services by electronic means.* 
 I hereby agree to processing my personal data by the administrator of personal data – WSB for marketing and advertising purposes in accordance with 
the Act on Personal Data Protection. 
 I agree to receive commercial information and promotional materials from WSB by electronic communication means in understanding the Act on 
rendering services by electronic means. 
                   I agree to direct marketing from WSB through final telecommunication devices and automated messaging systems in accordance with Art. 172.1 of the 
Telecommunication Law 
                   I agree to processing my personal data (name, surname, correspondence address, e-mail address, telephone numer) by the administartor of personal 
data – WSB for the purposes of researching career paths of graduates any time in accordance with the Act on Personal Data Protection. 
 
 
 
Data/ Date 

 
 
 
Podpis/ Signature 


