
  
      CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nysa  
Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej 

              48-300 Nysa; ul. Poznańska 1                  ……………………………….. 
Nr ewidencyjny (nadaje DSS) 

Data złożenia dokumentów …………….. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

STUDIA PODYPLOMOWE w roku akademickim ………./………. 
 

KIERUNEK I: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

1. Nazwisko: ............................................................................................................Imiona: ..................................................................................... 

2. Nazwisko rodowe: …………………………………………………………………. Stan cywilny: …………………………………………………… 

3. Data i miejsce urodzenia: dzień..................................miesiąc ...............................rok ...................... w...........................................  

.......................................................................woj............................................................. kraj  ........................................................................  

4. Imiona rodziców:  ..................................................................................................................................................................................................... 

5.Adres stałego zameldowania: miejscowość..............................................................ulica ................................................................ 

nr  domu .............................nr mieszkania  ............................woj...................................................................  kod  ....................................  

nr  telefonu z nr kierunkowym.......................................................... nr telefonu komórkowego ………………………….………………. 

6. Adres do korespondencji (z kodem pocztowym) ....................................................................................................................................... 

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

7. Obywatelstwo: ......................................................................   Seria i nr dowodu osobistego: .................................................................... 

Wydany przez ………………………………………………………………………..  PESEL: ........................................................................................... 

8. Ukończone studia wyższe: nazwa Uczelni: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr dyplomu: ………………………………. z dnia …………………………………….. uzyskany tytuł: ……………………………………………… 

9. Zatrudnienie Kandydata: nazwa zakładu pracy ........................................................................................................................................  

miejscowość:.............................................................................................................................stanowisko:  ...................................................... ..... 
 

Prawdziwość danych zawartych w podaniu 
potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 
........................................................., dnia ...........................................                                                               ..................................................................................... 
                                                                                                              (podpis kandydata) 
 

Ja niżej podpisany(a) zobowiązuję się do terminowego regulowania należności z tytułu czesnego. Czesne za studia 
podyplomowe płatne jest w 10 miesięcznych ratach do 15 każdego miesiąca.  Zobowiązuję się iż będę regularnie sprawdzał(a) 
skrzynkę grupową: podyplomowe@wsth.nysa.pl zamieszczone zmiany w planach zajęć oraz w aktualnościach. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Centrum Studiów Podyplomowych WSTH w Nysie (zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). 
 

                                     ……………………………………………. 
                                    (podpis kandydata) 

 



 

Do podania załączam: 

Lp. Spis dokumentów 

 
1. 
 

 
Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej(…………………….) (płatne w Kasie CSP):  

 
 

2. 

Inne wymagane dokumenty: 

a) dyplom ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) 

oryginał lub odpis ( do wglądu)   

b) ksero dyplomu ukończenia studiów  

c) 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 cm)  

d) ksero dowodu osobistego (dowód do wglądu)  

e) dwie koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata na studia  

f) skierowanie Pracownika na naukę (w przypadku osób, którym zakład pracy 

dofinansuje studia)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ODEBRAŁAM/(EM): 
(wypełniać przy odbiorze dokumentów) 
 

1. Dyplom/Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (oryginał) 

             nr …………………………………………… z dnia ………………………………………………………………………. 

2. Dokumenty złożone podczas rekrutacji: 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 

 

 

Data ………………………………………………                                               Podpis studenta ………………………….. 

 

 

Dokumenty wydano dnia ……………………………………… podpis pracownika …………………………………... 

Promocje/rabaty: 

 

 

 

 

Koszt czesnego:  ……………………………… 


