Numer rekrutacji
Data wpływu

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na studia na kierunku/specjalności
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Dane kandydata
Nazwisko

Imiona

Data urodzenia
dzień

Miejsce urodzenia
miesiąc

rok

Adres stałego zameldowania
kod pocztowy

miejscowość

województwo

ulica
powiat

nr domu / mieszkania

gmina
miasto

Adres do korespondencji (wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

Nr telefonu kontaktowego

e-mail

Obywatelstwo

Imiona rodziców

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL rodzaj i numer

Seria i numer dowodu osobistego

ewidencyjny innego dokumentu poświadczającego tożsamość)
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ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ/PONADGIMNAZJALNEJ
Pełna nazwa ukończonej szkoły średniej/ponadgimnazjalnej:
Rok ukończenia:

Miasto:

Województwo:

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
Instytucja wystawiająca dokument:
Miejsce wystawienia dokumentu:

Data wystawienia dokumentu:

Nr dokumentu:

Dodatkowe informacje dla kandydata – wykaz wymaganych dokumentów:
1) świadectwo dojrzałości w oryginale (świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w systemie
oświaty państwa, w którym zostało wydane), zalegalizowane bądź opatrzone klauzulą apostille, przetłumaczone
na język polski; w przypadku świadectw, których nie uznaje się za równoważne z polskim świadectwem
dojrzałości z mocy prawa, należy dostarczyć zaświadczenie z Kuratorium Oświaty w Opolu o równoważności
posiadanego świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości,
2) formularz rekrutacyjny kandydata (podanie o przyjęcie na studia),
3) zaświadczenie lekarskie (dla kierunków: Dietetyka, Kosmetologia, Informatyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo
medyczne, Psychofizyczne kształtowanie człowieka wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy –
skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, dla pozostałych kierunków zaświadczenie
lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia),
4) kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi, co pozwoli na
wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 20x25 mm,
5) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
numer konta dla kandydatów na studia stacjonarne 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 bank PKO BP S.A. o/Nysa
numer konta dla kandydatów na studia niestacjonarne 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 bank PKO BP S.A. o/Nysa

6) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wraz z dokumentami należy złożyć teczkę wiązaną formatu A4 opisaną wg wzoru podanego na stronie 4.

Oświadczenie kandydata
Oświadczam, że znane mi są warunki przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.
Oświadczam, że podane przez mnie w niniejszym kwestionariuszu dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz że
nie jestem w związku z postępowaniem dyscyplinarnym pozbawiony(a) prawa podejmowania studiów wyższych.
Data i podpis ......................................
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji naboru na studia.
Data i podpis ......................................
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7,
48-300 Nysa,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru na studia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl.

Odbiór dokumentów
Stwierdzam, że odebrałem komplet dokumentów zawierający świadectwo dojrzałości i rezygnuję z podjęcia
studiów w PWSZ w Nysie.
…………………………………….
data i czytelny podpis kandydata
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PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
(wypełnia Instytutowa Komisja Rekrutacyjna)

Imię i nazwisko

Numer rekrutacji

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
stwierdza:
Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie wstępnym
Zaliczenie egzaminu wstępnego

Brak zaliczenia egzaminu wstępnego

Liczbę punktów wynikającą z konkursu świadectw
Liczbę punktów wynikającą z egzaminu i konkursu świadectw
oraz podejmuje decyzję o
PRZYJĘCIU kandydata na podstawie:

NIE PRZYJĘCIU kandydata z powodu:

Postępowania kwalifikacyjnego
Pomyślnie zdanego egzaminu wstępnego
Konkursu świadectw
Braku miejsc
Orzeczenia lekarskiego
Inne …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Członkowie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej
1.

– przewodniczący

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nysa, dnia …………………

…………………………
Przewodniczący
Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej
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Wzór opisu teczki kandydata

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA
IMIĘ OJCA
ADRES ZAMIESZKANIA
DATA I MIEJSCE URODZENIA

WYBRANY KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ STUDIÓW*
* specjalność wpisują tylko kandydaci na kierunki: Jazz i muzyka estradowa, Filologia.
Specjalność na pozostałych kierunkach wybierana jest po pierwszym roku studiów.

WYBIERAM NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO**
1.
2.

Nie dotyczy kierunku Pielęgniarstwo oraz Informatyka, gdzie standardy przewidują naukę języka angielskiego.
W przypadku kandydatów na kierunek Filologia prosimy o wybór dodatkowego języka, który będzie różny od
języka obcego głównego na danej specjalności.

1

Język angielski

2

Język niemiecki

3

Język czeski

4

Język francuski

5

Język hiszpański

6

Język niderlandzki

7

Język rosyjski

** zakreślić właściwe pole w tabeli; w przypadku zaznaczenia języka obcego wymienionego w punktach 3 - 7 proszę zaznaczyć również jeden
z języków wymienionych w punktach 1 - 2, informacja ta będzie niezbędna w przypadku nieuruchomienia lektoratów z języków wymienionych
w punktach 3-7 w związku z małą liczbą osób zainteresowanych nauką danego języka.
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