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PODANIE 

O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE 

W UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO 

 
Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe na kierunek: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

1) Nazwisko …………………………………………………………………………………... 

 

Nazwisko rodowe …………………………………………………………………………... 

 

Imiona: 1) …………………………………. 2) ……………………………………………. 

 

2) PESEL ……………………………………………………………………………………… 

 

data urodzenia ……………………………………………………………………………… 

 

miejsce urodzenia …………………………………………………………………………... 

 

3) Imiona rodziców …………………………………………………………………………… 

4) Adres stałego zameldowania: 

 

………………………………………………………………………………………………. 
ulica, nr domu, nr mieszkania  

 

………………………………………………………………………………………………. 
miejscowość, kod pocztowy, poczta, powiat 

 

5) Adres do korespondencji: 

 

………………………………………………………………………………………………. 
ulica, nr domu, nr mieszkania  

 

………………………………………………………………………………………………. 
miejscowość, kod pocztowy, poczta, powiat 

6) Inne dane kontaktowe: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

e-mail   

 

tel. stacjonarny………………………… tel. komórkowy ………………………………….. 

 

7) Seria i nr dowodu osobistego: …………………… wydany przez ………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

ważny do: …………………………………………………………………………………… 
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8) Wykształcenie: 

Nazwa ukończonej szkoły wyższej: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Ukończony kierunek studiów: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Rok ukończenia studiów wyższych: ………………………………………………………… 

9) Sposób płatności za studia podyplomowe: 

 □ semestralnie (1 raz w semestrze), □ ratalnie (3 raty w semestrze). 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

 

........................   ........................................................................ 

          Data       Czytelny podpis kandydata  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz adresów elektronicznych 

w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych UJW zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 1422). Oświadczam, że zostałem poinformowany o 

prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania.   

 

 

........................   ....................................................................... 

          Data       Czytelny podpis kandydata  

 

 

W przypadku zmiany w/w danych zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie 

Uczelni. 

 

        

........................   ...................................................................... 

          Data       Czytelny podpis kandydata  

 

–––––––––––––––––––––  
Załączniki:         

 kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), 

 kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 

 zaświadczenie o zameldowaniu – w przypadku braku adresu zameldowania w dokumencie tożsamości, 

 2 aktualne zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych). 

 

 

 

WYPEŁNIA UCZELNIA: 

 

Stwierdzam zgodność danych z przedstawionymi dokumentami:  

 

 
........................   ...................................................................... 

          Data       Podpis pracownika Uczelni 


