
 
 

P O D A N I E  
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na studia ...........................................................(wpisać stacjonarne albo niestacjonarne)  

kierunek: ….Pedagogika…., nazwa specjalizacji: …………………………………………………………………………………….. 

  1. Nazwisko: ................................................................................ imiona: ...................................... .............................................. 

  2. Data i miejsce urodzenia:    dzień: .................  miesiąc: .................................................................. rok: ............................... 

      w: .......................................................................... woj.: ......................................... ................... kraj: ....................................... 

  3. Imiona rodziców: ...............................................................  nazwisko panieńskie (dot. mężatek) .......................................... 

  4. Adres stałego zameldowania:    nr kodu: ........................  miejscowość: ............................................................................... 

      ul. .........................................................................................................................  nr domu ................. nr mieszk.: .................. 

  5. Adres dla korespondencji:    nr kodu: .........................  miejscowość: ................................................................................... 

       ul. ........................................................................................................................ nr domu ................. nr mieszk.: .................. 

  6. Telefony kontaktowe:   dom: ....................................... praca: ....................................... komórkowy:..................................... 

  7. Adres email: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  8. Stan cywilny: ........................................ narodowość: .......................................... obywatelstwo: ....................................... 

  9. Seria i nr dowodu os.: ............................................................................ 10. Pesel: ............................................................... 

11. Zobowiązuje się do wniesienia wpisowego przy składaniu dokumentów. 

12. Zobowiązuję się do uiszczania czesnego w postaci:
1
 

 
a) jednorazowej opłaty za cały rok akademicki, 
 

b) opłaty co semestr, płatnej w terminach: 

 za I semestr – do dnia 30 września, 

 za II semestr – do dnia 15 lutego, 
 

c) opłaty w sześciu ratach, płatnych w terminach: 

 I rata – do dnia     30 września, 

 II rata – do dnia    15 listopada, 

 III rata – do dnia   15 stycznia, 

 IV rata – do dnia   15 lutego, 

 V rata – do dnia    15 kwietnia, 

 VI rata – do dnia   01 czerwca. 
 

13. Zobowiązuję się zawrzeć najpóźniej do dnia 30 września br. z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną        

w Brzegu, umowę o zasadach odpłatności za studia. 

14. Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich regulaminów istniejących w Wyższej Szkole Humanistyczno -

Ekonomicznej w Brzegu. 

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach Statutowych Uczelni w tym także                       

w przyszłości w niezmienionym celu przetwarzania. 

 

      
 .................................................................     ................................................................. 
                    miejscowość i data        podpis kandydata 
 
                                                                                                             
Załączniki: 

1. Świadectwo dojrzałości  
2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej                                                                                      
3. Fotografie – 3 szt. 

4. Życiorys (CV)                                                                                                   

                                                
1  niepotrzebne skreślić. 

 

 


