Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi
Wypełnia pracownik Działu Rekrutacji opłata wpisowa PLN

opłata rekrutacyjna PLN

system płatności

Łódź, dnia…………………….

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE
Do Rektora Do Rektora Wyższej Szkoły
Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej
w Łodzi
Proszę o przyjęcie mnie do Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi
na I rok studiów podyplomowych w roku akademickim 20……./20….. na: Wydział Chemii Stosowanej,
zakres
……………………………..……….…………………………………….……………………………………………………………………………
w systemie stacjonarnym/niestacjonarnym *.

……………………………..
podpis kandydata

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
NUMER ALBUMU WSZ ŁKO:………….
NAZWISKO
IMIĘ
DRUGIE IMIĘ
rodzaj
seria
numer
Nazwa organu wydającego dokument

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DOKUMENT
TOŻSAMOŚCI

MIEJSCE
NA FOTOGRAFIĘ
35×45 MM

NAZWISKO PANIEŃSKIE
DATA URODZENIA
DZIEŃ

MIESIĄĆ

ROK

MIEJSCE URODZENIA
IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI
PESEL
OBYWATELSTWO

ADRES ZAMELDOWANIA
ULICA:

NR DOMU:

NR MIESZKANIA:

KOD:

MIEJSCOWOŚĆ:

WOJEWÓDZTWO:

MIEJSCOWOŚĆ

(ZAZNACZ ODPOWIEDNIO)

MIASTO/WIEŚ E-MAIL:

NR TEL. KOM.

NR TEL. ALTER.

ADRES ZAMIESZKANIA (JEŻELI JEST INNY NIŻ WYŻEJ)
ULICA:

NR DOMU:

NR MIESZKANIA:

KOD:

MIEJSCOWOŚĆ:

WOJEWÓDZTWO:

UKOŃCZONA UCZELNIA WYŻSZA
PEŁNA NAZWA UCZELNI:

MIEJSCOWOŚĆ:

DYPLOM UCZELNI WYŻSZEJ
NUMER DYPLOMU:
MIEJSCOWOŚĆ:

*

NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

DATA WYSTAWIENIA DYPLOMU:

OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez Wyższą Szkolę
Zawodową Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi dla celów procesu rekrutacji oraz prowadzenia
studiów wyższych zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz.
1781).

……………………………
podpis kandydata
Zostałam/zostałem poinformowany, że:
a) administratorem
zebranych
danych
osobowych
jest
Wyższa
Szkoła
Zawodowa
Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 93;
b) administratorem niektórych danych osobowych jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z treścią
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w
sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. 2018 poz. 1669)
poprze System POL-on (Zintegrowany System o Nauce i Szkolnictwie Wyższym),
c) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa
tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy wyrażę pisemną zgodę.
d) podane dane w niniejszym formularzu zostały zebrane w sposób dobrowolny, ale z ostrożności
w chwili odmowy ich podania lub wycofania formularza oznaczać będzie brakiem możliwości prowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego na studia,
e) w
przypadku
składania
danych
nieprawdziwych
lub
fałszywych jestem świadoma/świadomy
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, który
brzmi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”
……………………………
podpis kandydata
POUCZENIA
Dane są zebrane na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) dla potrzeb Wyższej Szkoły
Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu w
dane oraz prawo ich poprawiania. Dane podałem/podałam zgodnie ze stanem faktycznym. Ponadto zobowiązuję
się do pisemnego powiadamiania Dziekanatu Wydziału Chemii Stosowanej o każdorazowej zmianie danych
adresowych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania o zmianie danych
adresowych, w tym adresu do korespondencji i/lub adresu e-mail, korespondencję wysyłaną na podany uprzednio
adres uważa się za skutecznie doręczony.

……………………………
podpis kandydata
Kandydat na studia lub student, który nie ma miejsca stałego zamieszkania, ani pobytu
na
terenie
kraju,
ma
obowiązek
wyznaczyć
pełnomocnika
do
doręczeń
zamieszkałego
w Rzeczpospolitej Polskiej do wszystkich spraw administracyjnych związanych z postepowaniem rekrutacyjnym
oraz tokiem studiów zatwierdzonych w drodze decyzji administracyjnych. Pełnomocnictwo do doręczeń (odbierania
korespondencji) powinno być udzielone na piśmie i złożone w Dziekanacie Wydziału Chemii Stosownej, które może
być każdym czasie odwołane.

……………………………
podpis kandydata

DO PODANIA DOŁĄCZONO:
WYKAZ DOKUMENTÓW

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW

Wypełnia pracownik Działu Rekrutacji

POTWIERDZENIE ODEBRANIA
DOKUMENTÓW

Wypełnia osoba opuszczająca Uczelnię

dyplom ukończenia
studiów wyższych
(odpis, odpis notarialny)
2 zdjęcia
formatu 35×45 mm

(1 zdjęcie na CD w rozszerzeniu *JPG)

dowód wpłaty
opłaty rekrutacyjnej
i opłaty wpisowej
orzeczenie lekarskie
o barku przeciwwskazań
do studiowania na kierunku chemia
umowa
o porozumieniu o postępowaniu
rekrutacyjnym na studia
podyplomowe

WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIAŁU REKRUTACJI:
Komplet dokumentów złożono dnia …………………………………

..…………………………..
podpis pracownika

Komplet dokumentów wydano dnia ……………………………………

..…………………………..
podpis pracownika

