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Proces rekrutacyjny
Formularz
Poniższy formularz musi być wypełniony w całości, aby mógł być rozpatrzony przez Komisję Rekrutacyjną
Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Można go złożyć w formie wydrukowanej, wysyłając pocztą bądź
dostarczając osobiście do naszego biura, lub drogą elektroniczną jako załącznik do e-maila. Niezależnie od
sposobu złożenia, prosimy wypełnić formularz na komputerze.

Wymagane dokumenty
Od kandydatów wymaga się dołączenia do formularza następujących dokumentów:
- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,
- certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku studiów angielskojęzycznych),
- 2 fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (przy składaniu
dokumentów drogą elektroniczną zdjęcie powinno być w formacie JPEG o wymiarach 456x368 pikseli),
- kserokopia obu stron dowodu osobistego,
- dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.
Kopie i skany są wystarczające na etapie zgłoszenia, zwłaszcza w przypadku, gdy formularz rekrutacyjny jest
wysyłany elektronicznie; dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie jest niezbędnym warunkiem
przyjęcia na studia. Dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone
przez tłumacza przysięgłego.

Opłata rekrutacyjna
Za przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego pobiera się opłatę, zwaną opłatą
rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi
85 zł.
Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu
rekrutacyjnym studia nie zostaną uruchomione z przyczyn niezależnych od kandydata. Zwrot opłaty wymaga
złożenia pisemnego wniosku przez kandydata z informacją o numerze konta, na które ma być dokonany
zwrot. Termin złożenia wniosku wynosi 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o nieuruchomieniu kierunku.
Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
European University of Business
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy)
IBAN: PL56 1030 0019 0109 8503 0018 7057
SWIFT: CITIPLPX
Prosimy zaznaczyć „opłata rekrutacyjna – studia drugiego stopnia” w tytule przelewu.
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Termin składania wniosków
Termin składania wniosków o przyjęcie na studia drugiego stopnia upływa na dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczęciem zajęć. Termin rozpoczęcia zajęć podany jest na stronie internetowej Uczelni.

Odroczenie przyjęcia na studia
Kandydaci powinni ubiegać się o przyjęcie na tę edycje programu, w której planują wziąć udział. Jeśli zmienią
się okoliczności osobiste lub zawodowe, można odroczyć rozpoczęcie studiów, składając odpowiedni
wniosek do Dziekanatu EWSB.

Składanie dokumentów
Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami może być złożony:
• Drogą elektroniczna na adres mailowy: info@euob.eu
• Osobiście w siedzibie uczelni: Al. Solidarności 117, Warszawa, lok. 309
• Tradycyjną pocztą na adres: Dziekanat, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu,
al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Co dalej?
Po wpłynięciu Twojego wniosku o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom i formę studiów niezwłocznie
potwierdzimy jego otrzymanie. Jeśli dokumentacja będzie kompletna skierujemy ją do Komisji Rekrutacyjnej
w celu zakwalifikowania do programu. W przypadku braku jakichś dokumentów lub niepełnej informacji
poprosimy o ich uzupełnienie. Komisja Rekrutacyjna może poprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
Po zakwalifikowaniu Twojej kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną otrzymasz list potwierdzający przyjęcie
na wybrany kierunek, poziom i formę studiów.

Język i forma studiów

Zaznacz wybraną ścieżkę językową i formę studiów
☐ język polski
☐ język angielski
☐ studia stacjonarne
☐ studia niestacjonarne
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Dane osobowe

Nazwisko

Imiona

Nazwisko rodowe (panieńskie)

Imię ojca

Data urodzenia RRRR-MM-DD

Płeć

Miejsce i kraj urodzenia

Obywatelstwo

Nr PESEL

Telefon

E-mail

☐ Posiadam orzeczenie(a) o niepełnosprawności (jeśli tak – proszę dołączyć kopię orzeczenia).

Adres zameldowania

Dane adresowe

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Miejscowość

Kraj

Adres do korespondencji
Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Miejscowość

Kraj

Wyniki matury

Ukończone studia wyższe
Nazwa uczelni

Wydział

Kierunek

Tytuł uzyskany w wyniku studiów wyższych

Rok rozpoczęcia

Rok ukończenia

Znajomość języka angielskiego
Rozumiem wykłady
☐ Biegła
i teksty biznesowe
Nazwa uzyskanego certyfikatu językowego (np. TOEFL, IELTS, Cambridge English
Language Assessment, Pearson Test for English) – wymóg dla kandydatów, którzy
Wynik testu
wybrali angielskojęzyczną ścieżkę studiów
☐

Podstawowa

☐

Średniozaawansowana

☐
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Deklaracja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych jest Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (EWSB) zlokalizowana w Warszawie przy al. Solidarności 117.
EWSB przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z wymogami art. 13 i 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). EWSB stosuje przepisy RODO w sposób rygorystyczny.
Dane osobowe mogą być m.in. przetwarzane w celu: administracji procesu rekrutacji i dostarczenia usług edukacyjnych;
utrzymywania bazy danych kandydatów, słuchaczy studiów i absolwentów; zarządzania danymi księgowymi; ochrony zdrowia i
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników programu; oraz w innych celach związanych z Twoimi relacjami z EWSB jako
kandydata, słuchacza i absolwenta studiów. Ponadto EWSB może tworzyć materiały fotograficzne i audiowizualne z udziałem
uczestników programu edukacyjnego dla celów dydaktycznych lub promocyjnych. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia procesu
rekrutacji. Więcej informacji znajduje się w: https://www.euob.eu/polityka-prywatnosci/ Europejska Wyższa Szkoła Biznesu
zobowiązuje się nie udostępniać Twoich danych osobistych osobom trzecim lub innym organizacjom bez Twojej uprzedniej
zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EWSB w następujących celach:
☐
☐
☐
☐
☐

Oświadczenie

☐

rekrutacji na studia – w zakresie danych, których podanie wynika z kryteriów rekrutacji
udostępnienia moich danych osobowych, tj. notki biograficznej, zdjęcia oraz adresu e-mail w celu
umożliwienia kontaktu ze mną wykładowcom oraz pozostałym uczestnikom programu
w celu wysłania informacji o naborze na kolejną edycję programu - w przypadku braku miejsca na wybraną
edycję programu
przesyłania informacji związanych ze statutową działalnością uczelni wybiegającą zakresem poza proces
studiowania (np. oferta edukacyjna, informacje o konferencjach, szkoleniach)
przesyłania, wyłącznie poprzez jednostki EWSB, informacji i ofert pochodzących od partnerów i instytucji
współpracujących (np. konferencje, wydarzenia, udział w badaniach)
badania przebiegu kariery zawodowej absolwentów

Oświadczam, że podane w tym formularzu dane są prawdziwe i aktualne, a w przypadku ich zmiany, zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o tym Europejską Wyższą Szkołę Biznesu. Ponadto zdaję sobie z tego sprawę, iż
dostarczenie przeze mnie fałszywych informacji może spowodować odrzucenie mojej aplikacji lub skreślenie mnie z
listy studentów bez zwrotu wniesionych wcześniej opłat.
Data

Podpis
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