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PROF. MIROSŁAW DUCHOWSKI 

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IBPP 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na niestacjonarne studia 

podyplomowe: „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”. 

 

Nazwisko ...……………………………… Nazwisko rodowe ……………………………..... 

Imię pierwsze ……..……………………. Imię drugie ……………………………………… 

Data urodzenia (dz. m. r.) …..…………….. Miejsce urodzenia ………………………........... 

Imiona rodziców …………………………… Nazwisko rodowe matki …………….….......... 

Obywatelstwo …………………………..  Narodowość ……………………………………... 

 

Dowód osobisty1):seria i numer …...…………..……...……………………………………... 

Wydany przez ……………………………………......…… Data wydania ………………...... 

PESEL 

 

 
          

W przypadku braku nr PESEL należy podać nazwę    nr dokumentu tożsamości 
 

Dokument tożsamości: nazwa ……………………… seria i numer …...……….……..……. 

Wydany przez …………………………………………..…  Data wydania ………………..... 

 

Adres stałego zameldowania: 

Miejscowość z kodem ………………………………………………………………………… 

Ulica ……………………………………. Nr domu ……………. Nr mieszkania …………… 

Gmina …………….….. Powiat ……..…………….  Województwo ……….………………... 

 

Tel. Stacjonarny……………….. Komórkowy……………………. E-mail …………...…….. 

 

Adres zamieszkania (jeśli jest taki sam jak adres zameldowania, proszę nie wypełniać): 

Miejscowość z kodem ………………………………………………………………………… 

Ulica ……………………………………. Nr domu ……………. Nr mieszkania …………… 

 

 

 



Adres do korespondencji (jeśli jest taki sam jak adres zameldowania, proszę nie wypełniać): 

Miejscowość z kodem ………………………………………………………………………… 

Ulica ……………………………………. Nr domu ……………. Nr mieszkania …………… 

 

Poziom wykształcenia 
 

dyplom licencjata/dyplom magisterski2)   

........................................……….……………..... nr………………………….......................... 

Nazwa ukończonej szkoły …………………………………………………………….............. 

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

Data i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów 

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

nr…………………………............................ 

Nazwa ukończonej uczelni ……………………………………………………………............. 

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

 

Jestem/nie jestem studentem3): uczelnia i rok studiów …………………………..................... 

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

 
Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w podaniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z art.6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. Nr.133 

p.883 z późn. zm./ 
 

 
Prawdziwość danych zawartych w podaniu  
potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 

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

 
Załączniki: 

1. Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis; 
2. Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości; 
3. 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!) 
4. 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm 
5. Potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej 

 
Pokwitowanie odbioru dokumentów przez kandydata ………………………………................……… 
 

 

1) w przypadku cudzoziemców inny dokument tożsamości (podać nazwę dokumentu) 
2) niepotrzebne skreślić 
3) niepotrzebne skreślić 


