Poznań, ……………………
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MBA DLA MŚP
Nazwisko i imię
Nazwa firmy
Stanowisko
Adres: ulica i nr, kod,

Imię ojca
Adres firmy
E-mail
Telefon
kontaktowy
Data urodzenia

miasto

Ilość lat
doświadczenia
Wykształcenie

Nazwa uczelni

licencjat/magister

Kierunek

Rok ukończenia

Niniejszym zgłaszam swój udział w programie MBA dla MŚP w latach akademickich 2016/2017
i 2017/2018
Wybieram następującą opcję płatności (proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim polu):
Wpisowe: 350 zł; 0 zł dla zgłoszeń do 30 czerwca
Cena studiów w zależności od ilości rat:
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.2016
Wpłata w dwóch ratach:

15 470 zł
16 380 zł (2 x 8 190 zł)

I rata 50% do 15.10.2016
II rata 50% do 30.06. 2017

Wpłaty miesięczne (21 rat)

18 192zł (12 x 799 zł )
(9 x 956 zł )

Cena studiów dla Absolwentów EWSB w zależności od ilości rat:
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.2016
Wpłata w dwóch ratach:

9 265 zł
9 810 zł (2 x 4 905 zł)

I rata 50% do 15.10.2016
II rata 50% do 30.06. 2017

Wpłaty miesięczne (21 rat)

10 893 zł (12 x 499 zł)
( 9 x 545 zł)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb
marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 97r. o ochronie danych osobowych, dziennik ustaw nr 133,
poz. 883.

Podpis osoby uczestnika programu ……………………………………..
Formularz zgłoszeniowy po podpisaniu i zeskanowaniu należy przesłać na adres e-mail:
podyplomowe@universityofbusiness.eu lub pozostawić w Dziekanacie EWSB.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 48 2030 0045 1110 0000 0186 8140 z podpisem
„podyplomowe”.

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o ofercie studiów podyplomowych EWSB?
□ Strona internetowa EWSB
□ Ulotka
□ Reklama w mediach
□ Bilbord
□ Od znajomych/rodziny
□ Inne/ proszę wskazać inne źródła informacji..................................................................
2. Dlaczego zdecydował/-a się Pan/Pani na podjęcie studiów na wyżej wymienionym kierunku?

3. Dlaczego zdecydował/-a się Pan/Pani na podjęcie studiów w EWSB? (a nie w innej uczelni)?

4. Jakimi innymi kierunkami studiów byłby/-by Pan/Pani zainteresowany/-a w przyszłości?

