JM Rektor
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel. 017-867-04-54, 017-867-04-00
Rzeszów, dnia ……………………

PODANIE
O PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE
Proszę o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej,
w roku akademickim 2022 /2023

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 mieszk. ..............
adres e-mail ...................................................... tel. stacjon. (z nr. kier.) ................................... tel. kom. .........................
Seria i nr dowodu osobistego .......................................................... PESEL ...........................................................................
Nazwa ukończonej uczelni ........................................................................................................................................................
rok ukończenia ................................................. kierunek studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia*
.........................................................................................................................................................................................................

Zainteresowania naukowe i proponowany obszar tematyczny rozprawy doktorskiej (np. prawo karne, prawo
cywilne itp.) .................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca znajomości języków obcych (prosimy o zaznaczenie właściwego):

 j. angielski
 j. niemiecki
 j. rosyjski
 inny: ..........................

 podstawowy,
poziom:  podstawowy,
poziom:  podstawowy,
poziom:  podstawowy,
poziom:

 średnio
 średnio
 średnio
 średnio

zaawansowany,
zaawansowany,
zaawansowany,
zaawansowany,

 zaawansowany,
 zaawansowany,
 zaawansowany,
 zaawansowany,

 biegły
 biegły
 biegły
 biegły

lub certyfikatów językowych (prosimy o podanie) ..............................................................................................................

Lp.
1.
2.
3.

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

Spis dokumentów
Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do
wglądu)
Życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz
ewentualnie pracy naukowej
1 aktualna kolorowa fotografia (zgodna z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm)

OŚWIADCZENIA:
1.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb
postępowania rekrutacyjnego stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznyc h w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.EU.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r.,
poz. 1781)
Zostałem/am poinformowany/a, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, ul. Cegielniana 14,
35-310 Rzeszów,
2) dane osobowe przetwarzane są w formie informatycznej i tradycyjnej (papierowej),
3) dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany stosownymi przepisami prawa,
4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia i do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych
oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

..................................................................
(data i czytelny podpis Kandydata)

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..................................................................
(data i czytelny podpis Kandydata)

POUCZENIE:
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.

