Warszawa, …………
Konsulat/Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w ……………
Szanowni Państwo,
W związku z ubieganiem się o uzyskanie polskiej wizy studenckiej przez
Pana/Pani …………………… ob. …………, urodzony/na ………… , nr paszportu ………… informujemy,
że, kandydat/ka, z wyjątkiem przestawienia oryginałów dokumentów, spełnił/a wszystkie
wymogi przyjęcia na studia …………………… , kierunek ……………………, prowadzony w języku
angielskim w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (WSM). Studia rozpoczynają
się ………………………………. W procesie rekrutacji kandydat/ka przedstawił/a kopie wszystkich
wymaganych dokumentów oraz uiścił/a opłatę za pierwszy roku studiów w wysokości ………….
Kandydatowi/ce przyznano zakwaterowanie w należącym do WSM akademiku, znajdującym
się w budynku przylegającym do głównego gmachu Uczelni przy ul. Kawęczyńskiej 36. Za
miejsce w akademiku wniósł/a opłatę za 3 miesiące z góry w wysokości …………
(…………/miesiąc).
Dla celu zakończenia procesu rekrutacji i wpisania kandydata/ki na listę studentów musi on/a
dostarczyć do biura rekrutacji WSM, niezwłocznie po przyjeździe do Polski, oryginały
następujących dokumentów: dyplom (świadectwo, inny dokument) uznany w
Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, zgodnie z
właściwymi przepisami wraz z apostille, dyplom ukończenia studiów (w przypadku
kandydatów na studia II stopnia) wraz z apostille, paszport, listę ocen, ubezpieczenie
zdrowotne, wizę, certyfikat języka angielskiego, opinię lekarską, meldunek, fotografię,
niniejszy list.
Informujemy także, że zgodnie z naszymi standardami obsługi studentów obcojęzycznych,
każdy cudzoziemiec jest odbierany z lotniska osobiście przez naszego reprezentanta, pod
opieką którego znajduje się przez cały okres studiowania na naszej Uczelni.
Za całokształt procesu rekrutacji studentów, w tym za weryfikacje poziomu znajomości języka
angielskiego przez kandydatów na studia anglojęzyczne odpowiedzialny jest dyrektor
jednostki dr Piotr Mikosik, z którym można skontaktować się pod nr tel. +48 880 274 568
(także WhatsApp) lub mailowo piotr.mikosik@wsm.warszawa.pl
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Z wyrazami szacunku
Rektor
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