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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dnia  
2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących  
w procesie realizacji studiów podyplomowych    

 

………………………………………………………       …………………, ………………………… r. 
(imię i nazwisko)        (miejscowość i data) 

………………………………………………………  
(miejsce zameldowania) 

………………………………………………………  

………………………………………………………  
(telefon) 

………………………………………………………  
(e-mail) 

JM Rektor 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie 

 

PODANIE 
o przyjęcie na studia podyplomowe 

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie na studia podyplomowe …………………………………………………………… 

………………………………………..……… prowadzone w roku akademickim 20…../20…… w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 

 

………………………………………………..                                                                
(podpis kandydata) 

 

Do podania załączam: 
• kwestionariusz osobowy dla kandydata na studia podyplomowe 
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał/odpis do wglądu) 
• fotografię legitymacyjną 
• ankietę dla kandydata na studia podyplomowe 

 
 
 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu kształcenia ustawicznego w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/VII/II/2021 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu kształcenia ustawicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie, Komisja Rekrutacyjna postanawia PRZYJĄĆ Panią/Pana / ODMÓWIĆ 

PRZYJĘCIA Pani/Pana* na studia podyplomowe. 

 

 

Konin, dnia .................................. 

 

 

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

 

 

.......................................................       ....................................................... 
(podpisy członków komisji rekrutacyjnej)            (podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej) 
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I. DEKLARACJA KANDYDATA O ILOŚCI WPŁACANYCH RAT ZA KSZTAŁCENIE 

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH 

 

Oświadczam, że semestralną opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych, 

uiszczę jak niżej*: 

• za semestr I          jednorazowo      lub        w 3 ratach* 

• za semestr II         jednorazowo      lub        w 3 ratach* 

• za semestr III        jednorazowo     lub         w 3 ratach* 

 

 

……………………………………………..                                                                
(podpis kandydata) 

 

 
 

II. PROSZĘ O PRZYZNANIE MI ZNIŻKI 10 % W OPŁACIE ZA STUDIA 

PODYPLOMOWE  

 

prowadzone w roku akademickim ………………… w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie. 

 

Nadmieniam, że byłem/łam studentem/uczestnikiem*  

studiów licencjackich / inżynierskich / magisterskich / podyplomowych * 

 

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

(kierunek studiów) 

 

PWSZ w Koninie  w latach          ……………………………………… 

 

 

………………………………………………..                                                                
(podpis kandydata) 

 

* niepotrzebne skreślić.  

 

Do wglądu dyplom/ świadectwo ukończenia studiów w PWSZ w Koninie –  potwierdzenie 

do zniżki 10 % 

 


