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Data wpływu ........................................
Nr .......................................................

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE
Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe …………………………………………………………………………………
wpisać nazwę kierunku
1.

Nazwisko: ……………………………………………………………… Imiona: ……………………………………………………………

2.

Data i miejsce urodzenia: dzień ………………………………miesiąc …………………………………rok ………………………
w ....................................................woj. ........................................................ kraj .......................

3. Imiona rodziców: .............................................................................................................................
4. Nazwisko panieńskie (u mężatek): ............................................. stan cywilny .....................................
5. Adres stałego zameldowania: miejscowość...................................................... kod ..............................
powiat.........................woj. ............................... ulica ............................................. nr ........... m. ......
6. Adres do korespondencji: miejscowość...................................................... kod ...................................
powiat.........................woj. ............................... ulica ............................................. nr ........... m. ......
tel. (z kierunkowym) ..................................................... e-mail ………………………………………………………………………
7. Narodowość: ........................................................... Obywatelstwo: ...................................................
8. Seria i nr dowodu osobistego: ..................................wydany przez........................................................
........................................... dnia ....................................... nr PESEL ...............................................
10. Zatrudnienie kandydata: nazwa instytucji …….......................................................................................
adres ................................................................................................ tel. ......................................
zajmowane stanowisko ............................................. zawód ............................................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej mailem.
Prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w moim Wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o Ochronie Danych Osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie

Podpis kandydata.........................................................
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w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

Do wniosku dołączam:
1. Dyplom Uczelni /odpis z ukończenia (kserokopia): ................................................................
w .......................................... nr dyplomu.................... z dnia ....................................... r.
2. Dwa egzemplarze podpisanej Umowy
3. Fotografię
4. Kserokopię dowodu osobistego.
5. 4 koperty ze znaczkami

UWAGA: Scan pierwszej strony Formularza zgłoszenia na studia podyplomowe
proszę wysłać mailem: sekretariat@bssu.edu.pl
Oryginał formularza zgłoszenia, 2 egz. Umowy, ksero dyplomu uczelni,
ksero dowodu osobistego fotografię i koperty pocztą na adres centrali:
BSSU & ABA , ul. Michałowicza 46/1, 43-300 Bielsko-Biala
Czesne wpłacamy na konto: MBank - MultiBank O/Bielsko-Biała

nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092
Jeśli faktura będzie wystawiana dla firmy proszę podać dane firmy z NIP:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Po formalnościach zapisów studenci samodzielnie zakładają konto na platformie
e-learningu wg instrukcji na stronie głównej platformy. Administrator platformy
nada uprawnienia wejścia do przedmiotów przed rozpoczęciem zajęć.

Odebrałem (-am):
(wypełnić przy odbiorze dokumentów po zakończeniu studiów podyplomowych)
1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z nazwą podaną na 1.
stronie niniejszego Wniosku.
2. Odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z nazwą podaną

Data .........................

Podpis............................................
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na 1. stronie niniejszego Wniosku.

