..................................................................................................................
Nazwisko i imię kandydata

Warszawa, dnia:

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

Adres zamieszkania:
..................................................................................................................
Ulica, nr domu, nr mieszkania

-

.................................................................
Miejscowość

Kod pocztowy

..................................................................................................................
Telefon kontaktowy/e- mail

Nr rej. podania

/
(wypełnia dziekanat)

DZIEKAN WYDZIAŁU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
PODANIE
kandydata na studia ubiegającego się o zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Uprzejmie proszę o przyjęcie na studia I stopnia:

-lic. -inż., II stopnia: 
-stacjonarne, -niestacjonarne
(zaznaczyć wybrane)

specjalność ............................................. w sem. zimowym ,letnim w roku akadem . .....................
od semestru ......... z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na podstawie:

 - zaliczenia przedmiotów matematycznych w .....................................................................................................................
(w załączeniu wyciąg ocen)

Nazwa uczelni, miejscowość

 - ukończenia studiów w ...............................................................................................................................................................
(w załączeniu odpis dyplomu)

Nazwa uczelni, miejscowość

 - wznowienia studiów w WSISiZ (poprzedni numer albumu .............................. )
 - innych okoliczności .....................................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe

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

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

Proszę jednocześnie o uznanie posiadanych ocen wg załącznika: -tak, -nie

(zakreślić

wybrane)
(załącznik do pobrania w dziekanacie)
...............................................................
Podpis składającego podanie

DECYZJA DZIEKANA
...... semestr studiów

Wpłynęło dnia: ..................................

...........................................
Podpis pracownika dziekanatu

 - nie wyrażam zgody
(zakreślić wybrane)
 - wyrażam zgodę i kwalifikują kandydata na
-lic., -inż., -II stopnia. . , -stacjonarne, - niestacjonarne

Specjalność: ....................

.........................w sem. zimowym,letnim rok akadem: .........................

z obowiązkiem zaliczenia

różnic programowych (w załączeniu), bez różnic programowych 

Uwagi:.....................................................................................................................................
Decyzja Dziekana uprawnia do podjęcia studiów po załatwieniu formalności rekrutacyjnych.

.............................................................
Data
Podpis

Uwaga: Podanie musi być zarejestrowane w dziekanacie. Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej decyzji kandydat
ma obowiązek dokonać obowiązujących opłat, zgłosić się w Biurze Rektora ds. studenckich (tel. 022 3486544, mail:
rekrutacja@wit.edu.pl) w celu uzupełnienia lub aktualizowania dokumentów zgodnie z ogólnymi warunkami rekrutacji
(świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie, kopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej, zdjęcia) oraz
podpisania umowy. Niespełnienie warunków rekrutacji w ciągu 14 dni od daty decyzji Dziekana powoduje, że
decyzja ta przestaje być podstawą przyjęcia na studia.

