
  

 
 

  

 

Bielsko-Biała, dnia : ...................................... r. 

 

Dane Kandydata :   

Imiona:   .............................................................. 

Nazwisko:  .............................................................. 

PESEL:  .............................................................. 

 

P O D AN I E 

o przyjęcie na studia inżynierskie/podyplomowe 

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 

w Bielsku-Białej 

w roku akademickim 2022/2023 

 

Niniejszym proszę o przyjęcie mnie na studia1: 

1) Niestacjonarne 

2) Podyplomowe 

 

od 1 października 2022 r.  

 

Do podania załączam: 

1) Kopię świadectwa dojrzałości/ukończenia studiów*; 

2) 2 fotografie (jak do dowodu osobistego lub paszportowe); 

3) Życiorys (na formularzu WSIZ); 

4) Kartę Osobową Kandydata (na formularzu WSIZ); 

5) Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do 

studiowania). 

 
 

Z poważaniem 

 

 

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

        podpis Kandydata 

(własnoręczny lub elektroniczny) 

 

 
1niepotrzebne skreślić 

*dla słuchaczy studiów podyplomowych 

 

 



  

 
 

 

Bielsko-Biała, dnia : ...................................... r. 
 

Dane Kandydata :   

Imiona:   .............................................................. 

Nazwisko:  .............................................................. 

PESEL:  .............................................................. 

 

Ż Y C I O R Y S 
 

 

1. Nazwa szkoły średniej/szkoływyższej:................................................................................... 

2. Adres szkoły średniej/szkoły wyższej:.................................................................................... 

3. Rok ukończenia szkoły średniej/szkoły wyższej: .................................................................. 

4. Praca Kandydata (dane o firmie): .......................................................................................... 

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

5. Dodatkowe informacje............................................................................................................ 

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

6. Zainteresowania Kandydata w zakresie informatyki*:  

a) Witryny i aplikacje internetowe; 

b) Multimedia i animacje komputerowe; 

c) Programowanie komputerów; 

d) Programowanie mobilne;  

e) Grafika komputerowa 2D i 3D; 

f) Bazy danych i administracja bazami danych; 

g) Administracja sieci komputerowych; 

h) Mikrokontrolery i systemy inteligentne; 

i) E-Marketing i E-Commerce; 

j) UX / UI Design; 

k) SEO i SEM; 
 

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

         podpis Kandydata 

(własnoręczny lub elektroniczny) 
*właściwe podkreślić 



  

 
 

KARTA OSOBOWA KANDYDATA 
(Oświadczenie kandydata na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej) 

 

1. DANE OSOBOWE: 

1.1. Imiona i nazwisko ...................................................................................... 

1.2. Imię ojca .................................................................................................... 

1.3. Imię i nazwisko panieńskie matki ............................................................. 

1.4. Data urodzenia ........................................................................................... 

1.5. Miejsce urodzenia ...................................................................................... 

1.6. Narodowość................................. Obywatelstwo....................................... 

2. WYCIĄG Z DOWODU OSOBISTEGO lub PASZPORTU: 

2.1. Seria i numer ............................................................................................. 

2.2. Wydany przez ........................................................................................... 

2.3. PESEL ....................................................................................................... 

2.4. Data ważności ........................................................................................... 

3. ADRES: 

3.1. Adres stały: 

3.1.1. Miejscowość oraz kod pocztowy ............................................................ 

Miasto                 Wieś 

3.1.2. Ulica ...................................................................................................... 

3.1.3. Nr domu/mieszkania .............................................................................. 

3.2. Adres do korespondencji: 

3.2.1. Miejscowość oraz kod pocztowy .......................................................... 

Miasto                  Wieś 

3.2.2. Ulica ...................................................................................................... 

3.2.3. Nr domu/mieszkania ............................................................................. 

3.2.4. Telefon .................................................................................................. 

3.2.5. E-mail ................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego  

i przebiegu studiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

 

 

 

     ................................................... 
          Data i podpis Kandydata                

(własnoręczny lub elektroniczny) 
.........................................................................   

Data i podpis przyjmującego oświadczenie        



  

 
 

 

 

 

 

…………………………………………….. 
Imię i nazwisko 

 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania (WSIZ), 43-300 Bielsko-Biała,  

ul. Legionów 81, w zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia  

w WSIZ. 

W przypadku przyjęcia mnie na studia w WSIZ wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie dokumentowania procesu kształcenia, spraw 

organizacyjnych  

i socjalnych przez okres studiów w WSIZ. 

Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi 

prawie dostępu do moich danych osobowych (w bazie WSIZ – zbiory: Kandydat, Student, 

POL-on) oraz ich aktualizacji (art. 32, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych). 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych 

osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, ul. Legionów 

81, 43-300 Bielsko-Biała. Podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz uczęszczania na 

studia. 

 

……………………………………………… 
                                                              podpis Kandydata 

             (własnoręczny lub elektroniczny) 

 

 


