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Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe 

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe: 

• Polityka gospodarcza, finanse i bankowość 

 

 

1. Nazwisko  ……..………………………………………... Imiona  …………….…………………………….. 

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

2. Data i miejsce urodzenia  dzień ………… miesiąc ………………... rok  ………………. w …………………. 

…………………………………………. woj. ………………………………………... kraj  ………………………. 

3. Imiona rodziców   ……………………………………………………………………………………………… 

4. Narodowość  ………………………………….. obywatelstwo …………………………………………….. 

5. PESEL ……………………………………………………………………………………………….………… 

Nazwa i numer dokumentu tożsamości  ……………………………………………………….…………… 

6. Adres stałego zamieszkania: kod pocztowy ………...…….. miejscowość ……..…………………….……….. 

ulica …………………………………………………………….. nr domu …..………...  nr mieszkania ………… 

woj…………….……..……………………….………… kraj ………………….…………………..……………. 

nr  telefonu ………………..………………….. e-mail …………………………………..……………………….. 
  

7. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 



8. Ukończone studia: 

nazwa uczelni ………………………….…………………….…………………….……………………………... 

kierunek ………………….………………………………….…………………….……………………………... 

rok ukończenia  …………..….…  tytuł zawodowy/naukowy …………..………………………...………………… 
 
 
 

       

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz 

dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych, statystycznych i badawczych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 

(ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich 

zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych 

(Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1 pkt a i c RODO. 
 
 

 
 

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu i autentyczność załączonych 

do niego dokumentów potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 
 
…………………………….., dnia ……………………r.               …………………………………………….  
 (miejscowość)             (data)            (podpis kandydata) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do podania załączam: 
 

Lp. Spis dokumentów 
Pokwitowanie w przypadku odbioru dokumentów  
przez kandydata: 

1. 
 

Dyplom ukończenia studiów wyższych  
 

 

2. 
 

List motywacyjny  

3. 
 

Opinia księdza proboszcza 
 

 

4. 
 

4 fotografie papierowe (zgodne z wymogami stosowanymi 
przy wydawaniu dowodów osobistych) 

 

 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł  

 

https://maps.google.com/?q=ul.+%C5%9Aw.+J%C3%B3zefa+23/35,+87-100+Toru%C5%84&entry=gmail&source=g

