
 
 

 

PODANIE 

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe: 

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

w roku akademickim 20…./ 20…. organizowane przez - Wyższą Szkołę Informatyki i 

Umiejętności. 

KANDYDAT 

1. Nazwisko:.............................................................................   Imiona:................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia: ….............................................................................................................. 

3. Imiona rodziców: …........................................................................................................................... 

4. Nazwisko panieńskie / rodowe  …..................................................................................................... 

5. Adres stałego zameldowania: kod: …................................ miejscowość: ….................................. 

woj ..................................................................... ul. ….............................................................................. 

nr domu: ................ nr mieszkania: ..................................... nr bloku:................................................. 

6. Adres do korespondencji: …............................................................................................................ 

7. Telefon: ................................................................. E- mail:............................................................... 

8. Narodowość: ............................................................ obywatelstwo: …............................................. 

9. Seria i nr dowodu osobistego: …........................................................................................................ 

10. PESEL: …................................................................................................................................................ 

11. Ukończona szkoła wyższa (kierunek, specjalność, rok i tytuł zawodowy): 

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

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

12. Zawód i zajmowane stanowisko:………………………………………………………................ 

13. Miejsce i adres pracy: ….................................................................................................................. 

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

14. Dlaczego Pani/Pan chce uczestniczyć wyżej wymienionych studiach podyplomowych ? 

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

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



 
 

 

15. Źródło informacji o studiach podyplomowych: 

◘ Ogłoszenia prasowe (jaka gazeta?)………………………………………………….......... 

◘ Ogłoszenie w Internecie (jaki portal, strona www/) ………………………………............ 

◘ Reklama w radiu/telewizji (jaka rozgłośnia/stacja telewizyjna)…………………….......... 

◘ Inne-podaj jakie……………………………………………………………………........... 

16. W przypadku uruchomienia studiów podyplomowych i pozytywnego wyniku postępowania 

rekrutacyjnego, zobowiązuje się do zawarcia z Uczelnią Kontraktu oraz wniesienia opłaty w 

terminie wyznaczonym przez Uczelnie w ………… ratach(cie) w kwocie …………………. na 

konto* lub w kasie Uczelni**. 

* Nr konta: PKO BP VI O/ŁÓDŹ 31 1020 3408 0000 4602 0020 2259 

** Wyższa Szkoła Informatyki, 93- 008, Łódź, ul. Rzgowska 17a, bud. B, parter 

17. Do podania załączam:  

 ◘ odpis / oryginał dyplomu 

 ◘ dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (jeśli wymagany) 

 ◘ 2 zdjęcia 

 ◘ kserokopię dowodu osobistego 

 ◘ zaświadczenie lekarskie (jeśli wymagane) 

 

Uczelnia zastrzega sobie, że w przypadku małego zainteresowania, studia podyplomowe w bieżącym roku akademickim nie 

zostaną uruchomione. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o 

Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowości danych 

zawartych w podaniu

 

 

 

 
dnia ..................................        (czytelny podpis) 


