
 

 
 

 
 

   
        
 
 
 
          P O D A N I E  

 
 

Proszę o przyjęcie mnie na studia drugiego stopnia (studia uzupełniające):   

         stacjonarne 

 niestacjonarne  

KIERUNEK: 

Prosimy o zaznaczenie dwóch specjalizacji i wskazanie kolejności wyboru. Uruchomienie danej specjalizacji będzie zależne od ilości 

kandydatów. Odpowiednio prosimy w wykropkowanym miejscu wpisać cyfry rzymskie: I i II zgodnie z kolejnością preferencji.  

        

     

 
 
 
 
 
 
1. Nazwisko………………………………………………………imiona…………………………………………………….. 

2. Data urodzenia: rok – miesiąc –  dzień…………………….………miejsce urodzenia………………………………….. 

kraj……………………………………………………………….obywatelstwo……………………………………………. 

3. Imiona rodziców: ojca…………………………………………. matki…………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania:  kod  …..….-………………miejscowość*/wieś* ………………………………………………… 

ulica i nr domu i mieszkania ……………………………………………województwo…………………………………… 

       telefon komórkowy……………………………………..…… telefon stacjonarny ……………………………………….. 

5. Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………. 

6. E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Seria i nr dowodu osobistego……………………………..………..PESEL ……………………………………………….. 

* odpowiednie podkreślić 

 

Wypełnia WSIiZ: 
Data wpływu 
podania 

  
zaświadczenie lek.   świadectwo dojrzałości   

nr albumu   
dowód osobisty   dyplom   

Data ślubowania   
zdjęcia   suplement   

nr rejestru  
wpisowe   ślubowanie  

REKTOR  
WYŻSZEJ SZKOŁY INFRASTRUKTURY  
I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

 

PROSZĆ WYPEŁNIĆ PODANIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 KOSMETOLOGIA 

 Kosmetologia praktyczna  ……… 

 Podologia                      ……… 

 Technologia kosmetyków  ……… 

 Wizaż                          .………  

 

 

 

 

 

     

 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 



8. Czy ubiegałeś (aś) się o przyjęcie na studia wyższe w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania  

 tak    nie 

        na kierunek………………......w latach……………zostałem przyjęty / nr albumu………../ nie zostałem przyjęty* 

9. Podstawowe źródło utrzymania kandydata na studia: 

 praca   na utrzymaniu rodziców   inne 

10. Ukończyłem(am) studia wyższe: 

 nazwa uczelni .................................................................................................................................., 

 wydział …………………………………………………………………………………………………………………, 

 kierunek……………………………………...specjalizacja……………………………………………………………, 

 rodzaj ukończonych studiów: licencjat* / inżynier*, 

 miejscowość..........................................woj……......................................rok ukończenia ...................... 

  11.   Nie posiadam / posiadam* ustalony stopień niepełnosprawności: 

 lekki / umiarkowany / znaczny* stopień niepełnosprawności (rodzaj: ……………………………………………), 

   Dołączam następujący dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności: …………………………………….. 

12.   Skąd dowiedziałeś(aś) się o Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania?

 ulotka 

 reklama w radiu……………………… 

 targi edukacyjne (gdzie………………) 

 informator 

 znajomi 

 

 

 Internet 

bezpośrednio ze strony uczelni 

www.google.pl 

portal edukacyjny 

……………………………………. 

 inne.............................................

  13. Czy byłbyś(abyś) zainteresowana działalnością w Samorządzie Studentów WSIiZ? 

 tak  

 nie       Prawidłowość danych w podaniu 
potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 
Warszawa, dnia ....................................... r.                           …................................................ 
          (podpis kandydata) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* odpowiednie podkreślić 

http://www.google.pl/


OŚWIADCZENIE 
 
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w podaniu o przyjęcie na studia 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kształcenia w WSIiZ.  
Upoważniam władze uczelni do przekazywania informacji związanych z tokiem studiów za pomocą wszelkich dostępnych środków przekazu (poczta, 
telefon, SMS, e-mail, etc.). 
 

Oświadczam także, iż przyjąłem do wiadomości, że: 

 przyjęcie mnie w poczet studentów (złożenie ślubowania, wydanie indeksu i legitymacji) nastąpi po wniesieniu całości (lub pierwszej raty) 
czesnego, 

 wydawanie zaświadczeń o studiowaniu (w tym zaświadczeń do banków, ZUS-u itp.) może nastąpić dopiero po terminowym wniesieniu 
całości (lub pierwszej i kolejnych rat) czesnego, 

 w przypadku rezygnacji ze studiów opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, 
 będę przestrzegał(a) wszelkich obecnie obowiązujących oraz wydawanych w toku studiów regulaminów, zarządzeń itp. wydawanych przez 

władze uczelni, 
 będę przestrzegał(a) obecnie obowiązujących oraz wydawanych w toku studiów zarządzeń i regulaminów władz uczelni dotyczących 

wnoszenia opłat wynikających z toku studiów (czesne, wpisy warunkowe itd.). Nadto oświadczam, że zobowiązuję się, że wszelkie  opłaty 
określone zarządzeniami wnosić będę w określonych terminach w przypadku opóźnienia we wnoszeniu tych opłat zobowiązuję się do  
zapłaty odsetek, osoby uchylające się od zapłaty czesnego na wniosek Kanclerza będą skreślane z listy studentów,  

 nie wyrażam/wyrażam* zgodę na udzielanie informacji związanych z tokiem studiów, opłatami itp. rodzicom bądź współmałżonkom , 
 zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania dziekanatu uczelni o każdorazowej zmianie danych adresowych, przyjmuje do wiadomości, 

że w przypadku nie poinformowania o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, korespondencję wysłaną na podany 
uprzednio adres uważa się za doręczoną, 

 aby kierunek studiów został utworzony musi zostać przyjętych minimum 40 osób,  
 zajęcia (wykłady) na studiach niestacjonarnych mogą odbywać się w niektóre piątki przed zjazdami, po godz. 17:00, 
 student I roku studiów stacjonarnych jest zobowiązany, zgodnie z programem studiów, do uczestniczenia w zajęciach wychowania 

fizycznego, 
 wszelkie zarządzenia władz uczelni oraz informacje związane z tokiem studiów są publikowane w gablocie informacyjnej. 

 
 
Warszawa, dnia .......................................... r.             ……………………………… 
                  (podpis kandydata) 
* odpowiednie podkreślić 

 
 

REZYGNACJA Z PODJĆCIA STUDIÓW 
 
Do podania zostały załączone dokumenty: 
                   
           

Lp. 
 

spis dokumentów 
 

potwierdzenie odbioru dokumentów 

1. dyplom 

Rezygnuję z podjęcia studiów z powodu 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

Potwierdzam odbiór dokumentów  

w dniu …………………… 

……………………………. 

podpis  

 

2. świadectwo dojrzałości 

3. suplement do dyplomu 

4. 
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do studiowania  

5. 
4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych 

6. kserokopia dowodu osobistego 

7. 

Dowód wpłaty wpisowego 
(konto: BPH S.A. 

74 1060 0076 0000 3200 0128 6466) 
 

 

 



WYPEŁNIA UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA  

 

 

pieczęć szkoły 

  
 
 

Protokół  
z postępowania rekrutacyjnego 
 

 
 
 

Na podstawie złożonych dokumentów. 

 
 
 
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: 
 
........ przyjąć na I rok studiów stacjonarnych / niestacjonarnych  

........ nie przyjąć na ……. rok studiów 

 

 

 

Podpisy członków Komisji 

1. ..................................... 

2. ..................................... 

           .............................................................. 
  (przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia ............................  r. 


