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wzór 2017/2018 

Data wpływu 

………………. 

Nr …………… 

   

JEGO MAGNIFICENCJA 

REKTOR 
Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA 
 
POUCZENIE DLA KANDYDATA 

 Podanie oraz inne dokumenty przedstawione władzom szkolnym winny być wypełnione czytelnie 

 i dokładnie. Podstawowe dane personalne jak: nazwisko, imię, imię ojca i matki, data urodzenia, adres 

zamieszkania winny być pisane pismem drukowanym. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna 

z brzmieniem w dowodzie osobistym lub metryce urodzenia. 

 

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na studia stacjonarne/niestacjonarne*
) 

na Wydział Inżynieryjny na kierunek:  

    □  LEŚNICTWO:  I stopnia / II stopnia*
)   

    □  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA: I stopnia 

    □  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: I stopnia 

 

Kandydat 

1. Nazwisko ...................................................... imię (imiona) ......................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia: dzień ................ miesiąc ....................................... rok ........................ 

w ....................................................... kraj ..................................................................................... 

3. Imiona rodziców ................................................... nazwisko panieńskie matki ........................... 

4. Nazwisko panieńskie u mężatek ................................................................................................... 

5. Adres zamieszkania: 

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

rodzaj miejscowości: miasto/wieś M  W  

      woj. ................................................................................................................................................ 

6. Adres do korespondencji: 

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

……………………………………………………………………………………………...……, 

e – mail ........................................................................................................................................., 

tel. domowy .............................., tel. komórkowy ......................., tel. do pracy ........................... 

7. Stan cywilny .............................. narodowość ..........................obywatelstwo ............................. 
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8. Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej*) 

 przedpoborowy – poborowy - kategoria ..................................  przeniesiony do rezerwy-

kategoria................................... zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego 

 stopień wojskowy: ................................ nr specjalności wojskowej ............................................ 

 przynależność do Wojskowej Komendy Uzupełnień w ................................................................ 

9. Pracuję - pracowałem*
)
 – zawodowo w: ....................................................................................... 

miejscowość ..................................................... woj. ..................................................................... 

od dnia ………………… do dnia …………………. na stanowisku ………….…....………….. 

10. Ukończyłem szkołę średnią: nazwa szkoły ............................................................................... 

miejscowość ........................................ woj. .............................................................................. 

11. W przypadku przyjęcia mnie na I rok studiów, wybieram jako przedmiot obowiązkowy język 

obcy spośród: angielski, niemiecki, rosyjski (podkreślić 1 język) . 

Posiadam certyfikat .............................................. z języka ...................................................... 

Posiadam zdany egzamin państwowy z języka (za wyjątkiem egzaminu maturalnego) 

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

12. Studiowałem już w szkole wyższej: nazwa uczelni ……………………………………………. 

wydział ……………………………………………….. kierunek …………………………...…. 

gdzie ……………… .. w latach …………………….ilość semestrów …………..…………….. 

przerwałem/am studia z powodu ……………………………………….……………………….. 

13. Ubiegałem się już o przyjęcie na studia wyższe: nazwa uczelni 

……………………………………………………   wydział …………………….…………………... 

kierunek ………………………… gdzie ………………….. w latach ………….……………... 

zostałem przyjęty – nie zostałem przyjęty*
) 

14. Czy rodzice żyją:     ojciec TAK/NIE*
)
      matka TAK/NIE*

)
 

15. Skąd otrzymałem/am informację o w/w szkole wyższej: 

□ prasa    

□ telewizja 

□ radio 

□ internet 

□ rodzina 

□ znajomi 

□ ogłoszenia 

□ plakat

 

16. Informacja o podstawowym źródle utrzymania rodziny kandydata na studia: 

 

□ praca zawodowa □ działalność gospodarcza □ dochody z działalności rolniczej 

□ emerytura □ renta □ zasiłek □ inne (wymienić jakie) 

………………………………. 
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ŻYCIORYS KANDYDATA 

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

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

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

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

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

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

 

………………………………., dnia …….………..201…..r.                       ……………………………… 

          (miejscowość)                     (podpis kandydata) 

 

Do podania załączam: 

Lp. Spis dokumentów 

Pokwitowanie w 

przypadku odbioru 

dokumentów przez 

kandydata 

1. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) -  w przypadku 

kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia        

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

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

(pełna nazwa szkoły) 

........................................ w …………...................................... 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ……..………………...  

nr świadectwa …………………… z dnia …………………... 

 

2. Dyplom ukończenia studiów I stopnia (oryginał lub odpis 

dyplomu) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II 

stopnia 

 

3. 2 fotografie legitymacyjne - format 35x 45 bez nakrycia 

głowy na jasnym tle (podpisane) + format pliku JPG 

 

4. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez Uczelnię  

5. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 

studiowania na obranym kierunku i specjalności 

 

6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego 

wnoszonych przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na 

studia 

 

 

*
)
 niepotrzebne skreślić 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie  moich danych osobowych 

dla celów postępowania kwalifikacyjnego i na potrzeby uczelni zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.              

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.  Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)    
    
 
………………………………., dnia ……….. 201…..r.                       ……………………………… 

          (miejscowość)               (podpis kandydata) 
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Uwaga: osobom nieprzyjętym Uczelnia odsyła złożone dokumenty 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
WYCIĄG Z DOWODU OSOBISTEGO (WYPEŁNIA KANDYDAT) 

 

    Seria i numer .............................................wydany przez ..................................................... 

    dnia .....................................................numer PESEL ........................................................... 

    Imiona .................................................................................................................................... 

    Nazwisko ............................................................................................................................... 

    Nazwisko panieńskie ............................................................................................................. 

    Imiona rodziców .................................................................................................................... 

    Data urodzenia ................................................. miejsce urodzenia ....................................... 

    Adres stałego zameldowania ................................................................................................. 

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

     

 

                               Prawidłowość danych zawartych w podaniu 

                                     stwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

...................................., dnia .................. 201……..r.                .............................................................. 

    (miejscowość)                                      (podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poświadczenie pracownika dziekanatu: 

 

 
...................................., dnia .................. 201……..r.                .............................................................. 

    (miejscowość)                              (podpis pracownika dziekanatu) 

 


