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NIE

KWESTIONARIUSZ 
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku - Białej na kierunku: 

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

KANDYDAT  

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

Nazwisko:.................................................................................................................................................. 

Imiona :...................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia: - _____ - ______ - _____________ r. w ...................................................................  

woj.  ..............................................  kraj ................................................................................................................  

Imiona rodziców: ..................................................................................................................................................  

Obywatelstwo: ......................................................................................................................................................  
Seria i nr dowodu osobistego: ................................ wydany dnia .......................... przez ... ................................  

PESEL: .............................................................................................. 

Adres stałego zameldowania: 

miejscowość : ....................................................................... kod pocztowy : ............................................... 

ul.  .................................. ............................nr domu ...............................nr mieszkania .............. woj. .............. 

Adres do korespondencji: 

miejscowość : ...................................................................... kod pocztowy : 

ul.  .................................. ............................nr domu ...............................nr mieszkania .............. woj. .............. 

Numer telefonu kontaktowego ....................................................................  

e-mail: OBOWIĄZKOWY ....................................................................................................................................  
 

WYKSZTAŁCENIE KANDYDAT.A 

Nazwa Uczelni ....................................................................................................................................................... 

Kierunek studiów ...................................................................................................................................................  

Specjalność ............................................................................................................................................................  

Stopień naukowy/zawodowy (licencjat, magister, inżynier) ..................................................................................  

Numer dyplomu ............................................... Data wydania ................................................................................  

Wykonywany zawód ..............................................................................................................................................  

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Administracji:               TAK
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Bielsko-Biała, dnia..........................................  2019 r.  .......................................................................  
/czytelny podpis / 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres mailowy informacji o organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji  
w Bielsku-Białej płatnych i bezpłatnych kursach, szkoleniach, imprezach okolicznościowych, konferencjach i innych 
działaniach związanych z działalnością dydaktyczną Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uzyskania informacji o działalności 
dydaktycznej, szkoleniowej i edukacyjnej oraz umieszczenie ich w bazie danych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-
Białej zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Przetwarzanie obejmuje jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 
informatycznych. 

Przyjmuję również do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, sprostowania, czasowego 

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 

zostały zebrane z naruszeniem ustawy. 

Data .................................2019 r.      Podpis ................................... 

 

 

Do podania załączam: 

L.P. Spis dokumentów 
Pokwitowanie odbioru oryginałów 

dokumentów  

1. Odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego) + ksero Dokumenty odebrałem/ am 

dnia ......................................................  

podpis ..................................................  

2. 2 fotografie legitymacyjne

3. Dowód osobisty (do wglądu) 

4. Potwierdzenie wpłaty wpisowego na numer konta:

PKO BP 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386 

5. 
Badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy  

o braku przeciwwskazań do studiowania 

(dotyczy kierunku: Logopedia ) 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów:...................................................... 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Prawidłowość danych zawartych w podaniu 
       stwierdzam własnoręcznym podpisem


