
P A Ń S T W O W A  W Y Ż S Z A  S Z K O Ł A  Z A W O D O W A  

I M .  J A N A  G R O D K A  W  S A N O K U  

u l .  M i c k i e w i c z a  2 1 ,  3 8 - 5 0 0  S a n o k  

 

P O D A N I E  
 

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia pierwszego stopnia: 

Kierunek: .................................................................................................................................................................. 

Prowadzone w trybie:  stacjonarnym,  niestacjonarnym 

 

W razie nie przyjęcia z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia wybranego powyżej kierunku proszę o przy-

jęcie mnie na studia pierwszego stopnia: 

Kierunek: .................................................................................................................................................................. 

Prowadzone w trybie:  stacjonarnym,  niestacjonarnym 

 

DANE O KANDYDACIE 

1. Nazwisko ………………….…..…………………………, imiona: ......……….……………………………... 

2. Nazwisko panieńskie: ………………………….….., imię ojca: ………………., imię matki: ………….…… 

3. Data urodzenia (rrrr-mm-dd) …………-.……-……, miejsce urodzenia ………………………………..……. 

4. Adres zamieszkania: Kod …….-……….., miejscowość ………...………………..……………………...…… 

poczta …………….…………, ulica ……………..…….………………, nr domu ……, nr mieszkania .…… 

nr telefonu stacjonarnego …………………….…………., województwo …………..………………..………. 

powiat ……………….……..……, gmina …………………….………, kraj …………………...……………. 

Odległość od miejsca zamieszkania do uczelni:  do 60 km,  powyżej 60 km,  miasto,  wieś 

5. Adres do korespondencji:  adres zamieszkania,  inny adres (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

Kod …….-……….., miejscowość ………...……………………...…, poczta …………………………..….… 

ulica …………………………….………….………., nr domu ……, nr mieszkania .…… 

nr telefonu stacjonarnego …………………….…………., województwo …………..……………………..…. 

powiat ……………….………..…, gmina ……………………………, kraj …………………………………. 

6. Adres e-mail : ………………………….………….., nr telefonu komórkowego ………..…………….……… 

7. Nazwa i numer dokumentu tożsamości:  dowód osobisty,  paszport,  (inny, jaki) ………...……….... 

seria i numer: ………….………………., wydany przez …………….……………………..…….…………... 

data wydania (rrrr-mm-dd) …………-.……-……, nr PESEL ………………………………......................... 

8. Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej: 

 przedpoborowy,  poborowy,  rezerwista,  zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego; 

przynależność do Wojskowej Komendy Uzupełnień w ………………………………………...……..…....…. 

seria i numer książeczki wojskowej ……………………., wydana przez WKU w .......................................... 

data wydania (rrrr-mm-dd) …………-.……-……,kategoria ……… stopień wojskowy ………..……........... 

9. Ukończona szkoła średnia: ……………………………………………………..………..………….....….…… 

w ................................................................................... rok ukończenia …………………... 

typ szkoły  liceum ogólnokształcące,  technikum,  inny (jaki) ……………….………………………, 

 K M  
Data wpływu 

Nr                        /17 

       

 

 



10. Studia wyższe:  ukończone,  w trakcie,  przerwane 

nazwa uczelni ………………………………………………………………………………………………………. 

kierunek …………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jako główny język obcy wybieram:  język angielski,  j. niemiecki,  j. rosyjski,  j. francuski 

na poziomie  podstawowym,  średniozaawansowanym,  zaawansowanym 
(język angielski można wybrać tylko na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym) 

12. Jako fakultatywny język obcy wybieram:  język angielski,  j. niemiecki,  j. rosyjski,  j. francuski 

na poziomie  podstawowym,  średniozaawansowanym,  zaawansowanym 
(język angielski można wybrać tylko na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym) 

 

Do podania załączam:  

1. kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez: …………………………………………………..…………… 

w ………..……………...……..…… nr świadectwa ………….…..…………. z dnia ………..………….…., 

2. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego przez …………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

w ………..……………...……..…… nr świadectwa ………….…...…………. z dnia ………..………….…., 

3. zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na 

wybranym kierunku studiów (dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, 

ratownictwo medyczne, rolnictwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, gospodarka zasobami na 

obszarach wiejskich) 

4. 1 fotografię (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle), 

5. kolorową fotografię cyfrową, 

6. kserokopię dowodu osobistego, 

7. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto: Bank PKO BP    31 1020 4391 0000 6402 0117 5421, 

8. kopię dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki (kandydaci na studia niestacjonarne na kierunek pielęgniarstwo 

pomostowe) 

9. inne dokumenty: ……………………………………………………..…………..…………………………….. 

 

 

Oświadczenie: 

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych w bazie danych Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dla celów rekrutacji. 

Jestem świadomy, że rekrutacja odbywa się na kierunek studiów, a wybór specjalności nastąpi w trakcie trwania studiów 

oraz że uruchomienie zadeklarowanej przeze mnie specjalności uzależnione jest od ilości osób chętnych. Jestem świadomy, że w 

razie nie uruchomienia wybranej przeze mnie specjalności będą mógł studiować na innej uruchomionej specjalności. 

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku do 

celów reklamowych i promocyjnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmu-

je wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, 

reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. (podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 
 

 

 

 

 

 

Prawidłowość danych zawartych w podaniu 

stwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

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

 


