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Personalia
Achternaam (zoals in paspoort)
Voornamen
Achternaam (indien gehuwd)

Man

Vrouw

Roepnaam
Titulatuur

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboorteplaats

Mobiel
Geboortedatum

E-mailadres
Vooropleiding

Studentnr. EUR

Opleiding
Relevante voltooide opleidingen

Bewijsstukken
U wordt verzocht een kopie van uw diploma’s op grond waarvan u toelating tot de opleiding verzoekt mee te zenden,
alsmede cijferlijsten, literatuurlijsten, vakbeschrijvingen en overzichten van studie belasting. Verder wordt u verzocht
een CV mee te zenden. Uw toelating wordt beoordeeld door de Program Director. Indien nodig volgt er een telefonisch
gesprek waarbij u een en ander mondeling kunt toelichten. Tevens wordt bezien of uw werkervaring adequaat is. Indien u
wordt toegelaten, ontvangt u daarvan per mail bericht, met bijgevoegd een aanmeldingsformulier voor de Postinitiële
Opleiding Certified Management Controlling. Het ESAA-beleid over integriteit, fraude en ongewenst gedrag kunt u vinden op
www.esaa.nl/over-esaa. Medewerkers, docenten en studenten dienen zich aan deze gedragslijnen te houden.
De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn (inclusief de meegestuurde stukken zoals hieronder genoemd), worden
uitsluitend gebruikt ten behoeve van de deelnemersadministratie en -communicatie van de Erasmus School of Accounting & Assurance
(Erasmus Universiteit Rotterdam). ESAA gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP).
Ja, ik ga akkoord met het registreren van mijn persoonsgegevens.
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U kunt uw aanvraag tot toelating opsturen naar:
esaa-cmc@ese.eur.nl
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met
mevr. Kirsten Stuij-Dingemanse MSc, Program Coördinator, via 010 - 408 14 97

S.v.p. niet invullen: bestemd voor de ESAA administratie
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Bevestiging
Uitspraak Toelatingscommissie
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