Rekrutacja 2014/2015

Rekrutacja obejmuje dwa elementy naszej oferty edukacyjnej:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU "COACHING"

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia licencjackie:
1. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc.
2. O przyjęciu na studia decyduje jedynie kolejność zgłoszeń. BRAK EGZAMINÓW
WSTĘPNYCH!
3. Procedura rekrutacyjna obejmuje :

I ETAP - REJESTRACJA ONLINE - pobranie podania o studia, wypełnienie go w formie
elektronicznej i przesłanie na adres mailowy coaching@wszic.pl (
pobierz podanie na studia
)

II ETAP - DOKUMENTY - złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze
Rekrutacyjnym WSZiC
:
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- świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis,
- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 4 zdjęcia (3,5x4,5),
- kserokopia dowodu osobistego,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do
studiowania na kierunku „Coaching” oraz uczestniczenia w zajeciach wychowania fizycznego
(skierowanie na badania można otrzymać w Dziekanacie WSZiC).

III ETAP - UMOWA - pobranie ze strony internetowej WSZiC umowy UCZELNIA-STUDENT
(umowa zostanie udostępniona w czerwcu 2014 r.), zapoznanie się z nią oraz z
Regulaminem Płatności
i złożenie obu podpisanych dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym WSZiC (umowę prosimy
wypełnić i podpisać w dwóch egzemplarzach).

IV ETAP - PŁATNOŚCI - dokonanie wpłaty pierwszej raty (miesięcznej albo od razu cały
semestr) za studia w terminie do 15 września 2014 r (zgodnie z
Tabelą
opłat
)nie jest wymagane dodatkowe wpisowe!!

V ETAP - PRZYJĘCIE NA STUDIA - kandydat staje się studentem WSZiC po zrealizowaniu
wszystkich etapów procedury rekrutacyjnej.
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VI ETAP - ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM STUDIÓW

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby zapisac sie na studia podyplomowe wystarczy wypełnić podanie oraz złożyć wymagane
dokumenty.

Aby móc wziąć udział, wystarczy posiadać dyplom licencjata!

W związku z tym, że w kształceniu przyszłych coachów stawiamy na praktykę i profesjonalizm
zostaną uruchomione tylko dwie grupy – jedna dla specjalności CEO i jedna dla CEI – każda
będzie liczyła maksymalnie 20stu studentów. O przyjęciu na wybrane studia decyduje kolejność
zgłoszeń.
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Procedura rejestracyjna na studia podyplomowe:

1. Złożenie dokumentów (dokumenty można składać w Biurze Rekrutacyjnym WSZiC do 15
września 2014 r lub przesłać pocztą poleconą na adres biura rekrutacyjnego) :
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe ,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub zaświadczenie dla studentów ostatnich
lat studiów),
- 2 zdjęcia w formacie 3,5x4,5 cm,
- kserokopia dowodu osobistego.

2. Po złożeniu dokumentów kandydat otrzyma numer konta, a także informację o terminach
płatności za studia.

Biuro Rekrutacyjne WSZiC:

51-612 Wrocław
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ul. Paderewskiego 35 ( mapka ) - Korona Stadionu Olimpijskiego, Wejście nr 7 (przy bramie nr
18)
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