
 

 

 

Tel. domowy: ……………………………………………………………..                                      

Tel. komórkowy: …………………………..…………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………..………………………                                                                   

K-kobieta/ M-mężczyzna*     

 

 

 

JM Rektor 

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii 

TWP w Olsztynie 

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe w formie niestacjonarnej 

zakres  studiów: ………………………………………………………………………..…………………………… 

w Olsztynie/Kętrzynie* w roku akademickim 2017/2018 

 

1. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………..……...…………………… 

2. Imię (imiona): ………………………………………………...………………………………………………..……..…… 

3. Nazwisko rodowe: ………………………………………………………………………………………………………… 

4. Data urodzenia (dz-m-r): …………………………………..….…... PESEL: ……………………...………………….…. 

5. Miejsce urodzenia:……………………………….…………………………………………………………..…..…...…… 

woj.: .……………………………………………………………….… kraj: ………………………………………..…..….. 

6. Imię ojca: ……………………………….…….………..………..… imię matki: …………………...……………….…… 

7. Narodowość: …………………………… Obywatelstwo:……..…………….……...                                  

8. Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………………………….……………...… 

9. Adres stałego zameldowania: miasto/wieś* kod: …………..……. miejscowość: ………………………..………....…… 

ulica: ………………………………………………..……………….. nr domu: ………...….. nr mieszkania: ………..…… 

woj.: .…………………………………………………………….…   kraj: …………………………………………..….….. 

10. Adres do korespondencji: miasto/wieś* kod: …………..………. miejscowość: …………………………………..…… 

ulica: ………………………………………………..……………….. nr domu: ………...….. nr mieszkania: …….…….… 

woj.: .…………………………………………………………….…   kraj: …………………………………………..……... 

11. Ukończona szkoła wyższa: nazwa uczelni ………………………………………………………………………………,  

miejscowość: ……………………………….., rok ukończenia …………………... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii TWP w 

Olsztynie dla celów postępowania rekrutacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

                                                                                                                                                 Prawdziwość powyższych danych  

stwierdzam własnoręcznym podpisem  

                                                                                                                                            

 

 

  …………… dnia ………………………………………                                                   …………………………………………………………..                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     data i czytelny podpis kandydata  

 

 

 

 

 

Data wpływu  

Opłata wpisowa  

Nr albumu  



 

 

 

 

12. Załączniki:   

 

Spis dokumentów  
 

1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (poświadczona przez WSIiE TWP kserokopia) 

Nazwa Uczelni  …………………………………………………………………….…………..…… w ………………………..… 

kierunek ………………………………………….. specjalność …………………………………………………………………… 

nr dyplomu ……………….….………………………. z dnia …………………………………………………………………….. 

 

2. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (poświadczona przez WSIiE TWP kserokopia) 

Nazwa Uczelni  …………………………………………………………………….…………..…… w ………………………..… 

kierunek ………………………………………….. specjalność …………………………………………………………………… 

nr dyplomu ……………….….………………………. z dnia …………………………………………………………………….. 

 

3. Inne: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ankieta dla kandydata na studia podyplomowe 

1. Co zdecydowało o wyborze naszej Uczelni? 

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

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

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

2. Co było źródłem informacji o ofercie edukacyjnej naszej Uczelni? 

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

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

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

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy: 

 Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 

 Pani/Pana dane są pozyskiwane w celu realizacji usług edukacyjnych zgodnie z trybem i tokiem studiów, 

 Podanie danych administratorowi jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek skorzystania z usług edukacyjnych, 

 Dane będą udostępnione podmiotowi zewnętrznemu do celów prowadzenia obsługi finansowej na zasadach określonych w 

umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, 

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

……………………………………………………………                                                                                                                                                                             

data i czytelny podpis kandydata  

 

 

 


