Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 370/2015 Rektora PB

DZIEKAN WYDZIAŁU
……………………………………………

PODANIE
Proszę o przyjęcie na studia podyplomowe …………………………………………………………………………………………..
nazwa studiów podyplomowych

oraz zobowiązuję się do ponoszenia opłat za usługi edukacyjne określone przez Uczelnię.

……………………………………………………
podpis kandydata

ANKIETA OSOBOWA
DANE OSOBOWE
Imię (imiona):
Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Data urodzenia (rrrr/mm/dd):
Województwo:

Miejsce urodzenia:
Numer PESEL:

DANE TELEADRESOWE
Adres zamieszkania:

Adres
korespondencyjny:

 taki sam jak adres zamieszkania
 inny ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

WYKSZTAŁCENIE
Nazwa Uczelni:
Wydział:
Kierunek:
Uzyskany tytuł:
Numer dyplomu:
Miejsce i data wydania dyplomu:

Dane do wystawienia faktury

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z obowiązującym Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej
dostępnym na stronie internetowej Uczelni (www.pb.edu.pl) i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego numeru telefonu i prywatnego adresu e-mail dla potrzeb
organizacyjnych w ramach prowadzonych w Politechnice Białostockiej studiów podyplomowych zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Prawdziwość danych
potwierdzam własnoręcznym podpisem

…………………………..…… dnia ...……………..………

..................................................................

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. z 2014 r.,
poz. 1182 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A,
15-351 Białystok. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych i dokumentowania przebiegu studiów
podyplomowych i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie
danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe (§ 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki
Białostockiej).
*niepotrzebne skreślić

DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE
Kandydatka/t została/ł zakwalifikowana/y na studia podyplomowe:
...............................................................................................................................................................................................
na Wydziale …………………….……………………….. Politechniki Białostockiej.
(zakreślić właściwą odpowiedź)

TAK

…………………………………………………
kierownik Studiów Podyplomowych

Białystok, dnia ............................

NIE

……………………………………………….…
dziekan

