Wypełnia Dziekanat
Nr albumu:
Rektor
Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej
Ul. Wyborna 20
03-681 Warszawa

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej na studia:
Stacjonarne
Niestacjonarne
specjalizacja:
Pedagogika religii z etyką (LR)
Poradnictwo i profilaktyka społeczna (LP)
Teologia biblijna i pastoralna (LT)
Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społ. (LZ)

Podyplomowe

specjalizacja:
Coaching i mentoring (PM)
Katechetyczna (PK)
Marketing i przedsiębiorczość (PR)
Pedagogiczno-katechetyczna (PP)
Poradnictwo i terapia osób uzależnionych (PU)
Szkoła Charyzmatyczna (PC):
M1;
M2;
Szkoła Liderów (PL):
M1;
M2;
M3
Szkoła poradnictwa i terapia małżeństw (PT)
Teologia biblijna i przywództwo (PB)
Proszę o przyznanie miejsca w domu studenckim (dotyczy studentów stacjonarnych):
Tak
Nie
DANE OSOBOWE
(PROSIMY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwisko:
Imię (imiona):

zameld.
korespon.

Adres

Nazwisko rodowe:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Imiona rodziców

Nazwisko rodowe matki:

Ulica:
Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:
Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Obywatelstwo:

Seria i nr dowodu osobistego:

Numer paszportu (dot. obcokrajowców):
PESEL:
Nr telefonu:

E-mail:
PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEJ EDUKACJI I PRACY

Nazwa ukończonej
szkoły średniej lub
szkoły wyższej:
Miejscowość:

Rok ukończenia:

Kierunek/specjalność:
Tytuł zawodowy:
Poziom znajomości
języka angielskiego:

brak

podstawowy

średniozaawansowany

Miejsce pracy:
Wykonywany zawód:
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zaawansowany

M3

REKOMENDACJA
(dotyczy specjalizacji licencjackich: Pedagogika religii i etyka (LR), Teologia biblijna i pastoralna (LT),
podyplomowych: Katechetyczna (PK), Pedagogiczno-katechetyczna (PP), Teologia biblijna i pastoralna (PB),
Szkoła Charyzmatyczna (PC), Szkoła Liderów (PL), Szkoła Poradnictwa i terapii małżeństw (PT))

Rekomendacja:

Imię i nazwisko pastora:

Dane kontaktowe do pastora:
Prosimy o przekazanie listu rekomendacyjnego pastorowi. Wzór listu znajduje się na stronie internetowej Uczelni.
Skąd dowiedział(-a) się
Pan/Pani o studiach:

DODATKOWE INFORMACJE
Ze strony internetowej Uczelni
Otrzymałem informator/gazetkę Uczelni
Od Przedstawiciela Uczelni, proszę
podać imię i nazwisko:
………………………………………………

Z innej strony internetowej, proszę podać
jakiej:
……………………………………………………..

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że część zajęć może być realizowana w formie e-learningu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Miejscowość i data:

Podpis:

Załączniki:
Studia stacjonarne i niestacjonarne
- Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni
(oryginał lub odpis) oraz kopia świadectwa
- 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 cm; wycięte; podpisane)
- Kserokopia dowodu osobistego
- Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
- Rekomendacja (dotyczy: LR, LT)
- Deklaracja płatności

- Inne dokumenty:
………………………………………………………………………

Studia podyplomowe
- Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub
odpis) oraz kopia dyplomu
- 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5x4,5 cm; wycięte;
podpisane)
- Kserokopia dowodu osobistego
- Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
- Rekomendacja (dotyczy: PK, PP, PB, PC, PL, PT)
- Ankieta kandydata (dot. PC, PM)
- Deklaracja płatności
- Inne dokumenty:
…………………………………………………………

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:

podjęła Decyzję nr …….……………………….:
o przyjęciu kandydata na studia
Uwagi:

o odmowie przyjęcia kandydata na studia
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