PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Szymona Szymonowica
w ZAMOŚCIU
ul. PERECA 2
K
/
Data wpływu:
Nr
/

M
/ 2016

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na studia, prowadzone w systemie: stacjonarnym, niestacjonarnym*
Kierunek: ............................................... Specjalność: ............................................................
I. DANE O KANDYDACIE
PESEL: ………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………….
1. Nazwisko .................................. nazwisko panieńskie(dla mężatek) ...................................
imiona: ..............................................................
2. Data i miejsce urodzenia: dzień_ _ miesiąc_ _ rok ___ _ w ................................................
3. Imiona rodziców: ojciec .............................. , matka ............................................................
4. Adres stałego zameldowania:
Kod _ _ - _ _ _, poczta ................................. miejscowość .................................................
ulica ..................................................... nr domu ............. lokalu .......................................
województwo .................................... powiat ........................... gmina ...............................
nr telefonu ........................................... obywatelstwo ...........................................................
miasto/wieś*
5. Adres tymczasowego zameldowania:
Kod_ _ - _ _ _, poczta .................................... miejscowość ................................................
ulica ..................................................... nr domu ............. lokalu ........................................
województwo .................................... powiat ........................... gmina ................................
nr telefonu ........................................... obywatelstwo ............................................................
6. Adres do korespondencji: [ ] adres stałego zameldowania,
[ ] adres tymczasowego zameldowania.
7. Seria i numer dowodu osobistego* …………wydany przez ……… data wydania …………
Seria i numer paszportu*: …………………..……. data wydania ………………………….. .
8. Ukończyłem/am* szkołę: (pełna nazwa szkoły) ………………………………………………
......................................................................................... ……………………………………
rok ukończenia …………………………..….. miejscowość: ………………………………..
typ szkoły …………………………............................................................................................
9. Rodzaj zdawanej matury:

[ ] egzamin maturalny (tzw. nowa matura).
[ ] egzamin dojrzałości (tzw. stara matura
[ ] matura zagraniczna
[ ] matura międzynarodowa

10. Nazwa instytucji wystawiającej świadectwo dojrzałości:

11. Numer świadectwa dojrzałości: ……………………………………………..
12. W trakcie studiów wybieram lektorat z języka:
[ ] j. angielski, [ ] j. niemiecki, [ ] j. rosyjski,
13. Orzeczenie niepełnosprawności: tak [ ] nie [ ]
stopień …………………… rodzaj ……………………………………………………
Do podania załączam:
Załączniki

Lp.

Pokwitowanie
w przypadku odbioru
dokumentów

5.

Świadectwo dojrzałości(oryginał, odpis potwierdzony
notarialnie lub duplikat).
Świadectwo ukończenia szkoły
średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kserokopia lub
odpis potwierdzony notarialnie lub duplikat).
3 fotografie (format 35x45 mm, w stroju wizytowym,
zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych).
Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak
przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym
kierunku/specjalności.
Kserokopia paszportu, wizy, polisy ubezpieczeniowej.

6.

Deklaracja o podjęciu studiów na wybranym kierunku.

7.

Oświadczenie kandydata na studia.

8.

Dowód opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni - Bank
PEKAO SA II Oddział w Zamościu
90 1240 2005 1111 0010 4300 7595

1.
2.

3.

4.

Prawidłowość danych zawartych
w podaniu stwierdzam
własnoręcznym podpisem
…………………………………….
(podpis kandydata)

..................................... , dnia ........... 2016 r.
* niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji promocji i rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

…………………………………….
(podpis kandydata)

