JM Rektor
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel. 017-867-04-07, 017-867-04-00

Rzeszów, dnia……………………

PODANIE
o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie

Proszę o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie
w Katedrze………………………………………………………………………………….
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w roku akademickim 2017 /2018.

ANKIETA OSOBOWA
Nazwisko..………………………………………………………………..Imiona.......................................................................... ....
Data urodzenia: dzień ................…..…….. miesiąc ............ ...………..……….…..… rok ……………………………………………
Miejsce urodzenia ..................................................................................................................................................
Imiona rodziców……………………………………………………................................................................................................
Obywatelstwo..........................................................................................................................................................
Adres stałego zameldowania: .................................................................................. kod................ ....................
poczta..........................................................ulica…………………………………………………………………………………………………
nr domu ...................... nr mieszkania .......................... woj. ...…………………………………………………………….…………….
powiat …………………………………….………...………. gmina ............................................................................................
Adres do korespondencji: miejscowość .................................................................................... kod……………………
poczta....................................................... ulica..................................................................... nr domu .................
nr mieszkania...............................adres e-mail …………………………………………………………………………………….……………
tel. stacjonarny (z nr. kier.) ...................................................tel. komórkowy .......................................................

Seria i nr dowodu osobistego..................................................... PESEL ..............................................................
Nazwa ukończonej uczelni……………..……………………………………………….……………………………………………………………...
rok ukończenia……………………………………… kierunek studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia*
……………………….…………………………………………………………

Potwierdzenie w przypadku odbioru
dokumentów przez kandydata
(czytelny podpis i data)

Lp.

Spis dokumentów

1.
2.

Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu)
Życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz ewentualnie pracy
naukowej
Informacja zawierająca charakterystykę zainteresowań naukowych oraz
przewidywanego projektu naukowo - badawczego (do 5 stron)
Wykaz publikacji
2 aktualne kolorowe fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm)
Kopia dowodu osobistego kandydata
Rekomendacja promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika
naukowego

3.
4.
5.
6.
7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
..................................................................
( data i czytelny podpis kandydata)

Prawdziwość danych zawartych
w kwestionariuszu potwierdzam
własnoręcznym podpisem
..................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)

Pouczenie dla kandydata
Przedłożone podanie oraz inne dokumenty winny być wypełnione czytelnie i dokładnie. Podstawowe dane
personalne jak: nazwisko, imię, imię ojca i matki, data urodzenia, adres zamieszkania winny być wypełnione
pismem drukowanym. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym
lub metryce urodzenia. Uprzedza się o odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych.

* niepotrzebne skreślić

