
  

 

 

JEGO MAGNIFICENCJA 

REKTOR ATENEUM – SZKOŁY WYŻSZEJ 

W GDAŃSKU 

 
 

  

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony czytelnie (pismem drukowanym) zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości. 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………  

 

do Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku na Studia Podyplomowe: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

prowadzone w formie niestacjonarnej 

 

KANDYDAT 

DANE PODSTAWOWE 

nazwisko 

                 

pierwsze imię 

      

drugie imię 

      

płeć* 

M ;  K  

imię ojca 

      

imię matki 

      

data urodzenia 

      

miejsce urodzenia 

      

województwo urodzenia 

      

kraj urodzenia 

      

narodowość obywatelstwo 

 

nazwisko panieńskie  

PESEL(lub inny nr identyfikacyjny w przypadku cudzoziemców) seria i nr dokumentu tożsamości* (dowód osobisty  / paszport ) / 

           

wydany przez 

 

DANE ADRESOWE 

adres zamieszkania 

kod pocztowy 

      

poczta miasto  

      

ulica 

      

nr domu 

      

nr mieszkania 

      

województwo 

adres do korespondencji* 

(jeśli jak wyżej, zaznacz ) 

kod pocztowy 

      

poczta miasto  

      

ulica 

      

nr domu 

      

nr mieszkania 

      

województwo 

telefon domowy: telefon komórkowy: 

adres e-mail: 

UKOŃCZONA SZKOŁA WYŻSZA  

nazwa szkoły 

      

miejscowość  

 
 

województwo 

      

kierunek 

      

specjalność  

lata od – do 

 

data wydania dyplomu ukończenia studiów 

wyższych 

 

 

 

numer dyplomu ukończenia studiów wyższych 

 



DEKLARACJA SPOSOBU PŁATNOŚCI  

Niniejszym deklaruję, iż opłaty za studia podyplomowe będę uiszczać w 

następującej formie*: 
semestralnie   ratalnie    

 W przypadku zamiaru  zmiany zadeklarowanej formy opłaty konieczne jest złożenie stosownego podania na początku semestru, którego 

dotyczyć ma zmiana. 

 

Do zgłoszenia załączam: 
L.p.  

1. 
Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich (oryginał do wglądu)  

2. Curriculum Vitae 

3. 
1 aktualną, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych 

4. Dowód osobisty (do wglądu) 

5. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych wraz z załącznikami do umowy 

6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia) 

7. 

w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie:  przygotowania 

pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich/znajomości języka angielskiego lub innego- do w/w dokumentów należy dołączyć dokument 

potwierdzający wyżej wymienione uprawnienia** 

Oświadczam, że zostałem (am)  poinformowany(a) o tym, że mam prawo do poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych 

zgodnie ze stanem aktualnym. 

 

Oświadczam, iż  wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody* na wysyłanie na adres e-mail podany w niniejszej ankiecie oferty 

edukacyjnej oraz innych informacji dotyczącej działalności Ateneum – Szkoły Wyższej  w Gdańsku. 

 

Prawidłowość danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

Gdańsk, dnia  ..............................................r. ………………………………………… 

 

 

Przyjmujący formularz zgłoszeniowy 

 

                                                                                                                         

(podpis kandydata) 

……………………………………………………………………………  

                                     (podpis, data) 

 
 

 
 

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) na potrzeby Uczelni Ateneum – Szkoły Wyższej związane z procesem 

rekrutacji oraz przebiegiem studiów.  

 

………………………………………… 

                                                                                                                         (podpis kandydata) 

 
 

 

………………………………… 
Pieczęć Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku 

 

 

Na podstawie postępowania rekrutacyjnego kandydat został: 

 

Przyjęty  /  Nieprzyjęty na Studia Podyplomowe ** 

 

Gdańsk, dnia………………………………….r. 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                       Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej  

                                                                                                                           w Gdańsku 
*właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

**niepotrzebne skreślić 

 


