
 
 
 
 
 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE 
W ROKU AKADEMICKIM 20 _ _/ 20 _ _ 

 
 

 
PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU     
(wpisz nazwę) …………………………………………………………………………………………..….. 
PROWADZONE W FORMIE NIESTACJONARNEJ W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ WE 
WROCŁAWIU. 
 
1. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  ……………….…………………..…………………………………………………………….……….…  

Nazwisko rodowe ..……………... ……………………..…………………………………….……….…………….. 

Imię (imiona) ..………………………………………………………........................................................................... 

Numer PESEL ……………………………… ……..………………………………………………………..……. 

Obywatelstwo ……………... ……………………………………………………………………………………… 

Płeć …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)   __  __     __  __     __  __  __  __ 

Miejsce urodzenia ………………............................................................................................................................. 

Województwo ……………...………………………………………………………………………………………. 
 

Dane rodziców  

Imię ojca …………………. ……………………………………………………………………………………….. 

Imię matki …………………. ……………………………………………………………………………………... 

Nazwisko rodowe matki ………………………….. ……………………………………………………………… 
 
 
2. DANE KONTAKTOWE KANDYDATA 
 

Adres zamieszkania: 

Ulica ………........................................……….…………. Nr domu …….. ........... Nr mieszkania………………   

Kod …………................................ Miejscowość ……............................................................................................. 

Województwo……………......................................................................................................................................... 

Numer telefonu …………. .......................................................................................................................................  

Adres e- mail ............................................................................................................................................................. 

Miejsce na zdjęcie 
 
 

35 x 45 mm 



 

 
 

Adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania): 

Ulica…………......................................................... Nr domu........... Nr mieszkania............   Kod.... .... - .... .... 

Miejscowość............................................................................................................................................................... 

Województwo …………….. ...................................................................................................................................... 
 

Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości   

Dowód osobisty:  

Seria………………......................…   Nr ……………………….. ……………………………………….……… 

Wydany przez ………… ………………….............................................................  Ważny do ………………… 
 
 
3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM WYKSZTAŁCENIU 
 
 

Szkoła wyższa (pełna nazwa): 
...................................................................................................................................................................................... 

 

Miejscowość............................................... Rok ukończenia studiów......................................................................... 

Wykształcenie wyższe z tytułem (proszę zaznaczyć):  

 

licencjata             inżyniera magistra 

 

Kierunek ………………………………..………….. Specjalność …………………….…………….……………… 

 

Numer dyplomu ………………… …..………………………………………………….…………………………….. 

Miejsce wydania dyplomu … ………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów (proszę zaznaczyć): 

 

miasto                    wieś 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. SPOSÓB FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Studia podyplomowe finansuje (proszę zaznaczyć): 

Samodzielnie Słuchacz studiów podyplomowych  

Pracodawca / Instytucja zewnętrzna 

    

Sposób płatności za studia (proszę zaznaczyć): 

         

jednorazowo               2 raty                      3 raty                     4 raty 

 

Proszę o wystawienie faktury za studia podyplomowe (jeśli wymagana): 

 

Dane do faktury: 

Nazwa płatnika: ……………….…………………………………………………………………..…………….. 

 

Adres płatnika: ………………………………………………………………………………….……………….. 

 

NIP   …………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

Kwota wykazana na fakturze ma dotyczyć:  

Tylko opłaty za studia 

 

 Opłaty za studia i opłaty administracyjnej 

 

Sposób wykazania opłat na fakturze: 

Łącznie: opłata administracyjna + opłata za studia  

 

Wyodrębnione pozycje: opłata administracyjna oraz opłata za studia 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE 
Skąd dowiedział się Pan/i o studiach podyplomowych w WSH?  

(proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią pozycję)  

 

reklama prasowa  reklama 
radiowa 

 reklama w 
Internecie 

 strona www 
Uczelni 

 wyszukiwarka 
internetowa 

 e-mailing  

media 
społecznościowe 

 Bilbordy  telemarketing  targi 
edukacyjne 

 polecenie  wizyta w firmie   

 
 
 
 



6. ZGODY

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz w związku z odbywaniem studiów. Udzielona 
zgoda jest wyrażona na czas określony, zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującego Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich 
sprostowania, a także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w ramach procesu rekrutacyjnego  oraz w związku 
z odbywaniem studiów; 

  Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną pod podanym numerem telefonu; 

  Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji na podany adres e-mail; 

  Oświadczam, że zapoznałem/ałam się z Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły  Handlowej 
we Wrocławiu, a w szczególności z treścią dotyczącą praw i obowiązków Słuchacza oraz      z zasadami 
płatności za naukę w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu; 

  Dane, które podałem/ałam są prawdziwe; 

  Wyrażam zgodę na informowanie mnie o nowościach proponowanych przez Wyższą Szkołę Handlową we 
Wrocławiu. 

Data …………………     Podpis Kandydata ………………………………………. 

7. DO PODANIA ZAŁĄCZAM:

Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych 
magisterskich) 

Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową 

Kopię dowodu wniesienia opłaty administracyjnej 

1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm 

Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę  

Dowód osobisty przedkładam do wglądu  

Numer rachunku bankowego Uczelni, na który należy wpłacać opłatę administracyjną i czesne za studia: 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 

ul. Ostrowskiego 22; 53-238 Wrocław 

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

z dopiskiem „opłata administracyjna – kierunek studiów/nazwisko“ 



 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że powyższe dane podałem (-am) zgodnie ze stanem faktycznym oraz zapoznałem (-am) się z 
Regulaminem Studiów Podyplomowych i Uchwałą Rady Wykonawczej WSH w sprawie opłat za naukę i 
innych opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 
2021/2022.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w kwestionariuszu na potrzeby Wyższej Szkoły 
Handlowej we Wrocławiu oraz instytucji współpracujących, zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
Centrum Studiów Podyplomowych o każdorazowej zmianie danych. Przyjmuję do wiadomości, że w 
przypadku nie poinformowania o zmianie adresu korespondencyjnego, korespondencję wysłaną na podany 
w formularzu adres uważa się za skutecznie doręczoną.  

Prawidłowość danych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

  

Wrocław, dnia .....................                                   Podpis Kandydata ............................................................. 

 


