

Fotografia


JEGO  MAGNIFICENCJA  REKTOR
AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH  w  WARSZAWIE


Proszę o przyjęcie mnie do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na studia1):  I stopnia/	II stopnia/	jednolite, forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne1)  

Wydział  ………………...……….................. Kierunek ………………………………………

Nazwisko ..……………………………… Nazwisko rodowe …………………………………
Imię pierwsze ……..…………………….. Imię  drugie ………………………………………..
Data urodzenia (dz. m. r.) …..…………….. Miejsce urodzenia ……………………….… Imiona rodziców ……………………………..….....  Nazwisko rodowe matki …………….…
Obywatelstwo …………………………..  Narodowość ……………………………………….

Dowód osobisty2):seria i numer …...…………..……...………………………………………
Wydany przez ……………………………………………….. Data wydania …………………
PESEL











W przypadku braku nr PESEL należy podać nazwę 
i nr dokumentu tożsamości

Dokument tożsamości: nazwa ……………………… seria i numer …...……….……..……...
Wydany przez ……………………………………………….. Data wydania …………………

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów (odpowiednie zaznaczyć):
 miasto
 wieś

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 wykształcenia1)

tegoroczna matura,	 świadectwo dojrzałości,	dyplom licencjata,	dyplom magisterski

Data i miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości3): ........................................……….……………..... nr…………………………............................
Nazwa ukończonej szkoły ……………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………...
Data i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów4): ........................................……….……………..... nr…………………………............................
Nazwa ukończonej uczelni ……………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………...

Jestem/ nie jestem studentem1): 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 29.08.97r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr.133 p.883 z późn. zm./



Prawdziwość danych zawartych w podaniu 
potwierdzam własnoręcznym podpisem	..................................................................















ŻYCIORYS
Imiona i nazwisko: .....................................................................................................................................
Proszę ująć informacje na temat wykształcenia, znajomości języków obcych, odbytych kursów i szkoleń, osiągnięć, zainteresowań itd.

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

Warszawa, dnia ................................................ podpis ............................................................................

Załączniki5):
	Świadectwo dojrzałości: oryginał lub odpis (w przypadku kandydata na studia II stopnia dopuszcza się kopię poświadczoną przez ASP w Warszawie)

Odpis dyplomu ukończenia studiów lub jego kopia poświadczona przez ASP w Warszawie
	W przypadku kandydata na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: zaświadczenie 
o prawidłowym odczytywaniu barw
Poświadczona przez ASP w Warszawie czytelna kopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości, 
Zobowiązanie o odbiorze prac złożonych w teczce w terminie ustalonym przez dziekanat
	2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!)
	3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm
	Potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za I etap egzaminów
	W przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
	Do formularza w elektronicznej postaci należy dołączyć w osobnym pliku, podpisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, elektroniczne kolorowe zdjęcie o proporcjach 2cm x 2,5cm (np. 236x295 pixeli dla 300 dpi) -
plik (.jpg, .tif) należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału, zdjęcie powinno spełniać wymogi przewidziane dla zdjęcia do dowodu osobietsego

Pokwitowanie odbioru dokumentów przez kandydata ……………………………………………..
1) właściwe podkreślić
2) w przypadku cudzoziemców inny dokument tożsamości (podać nazwę dokumentu)
3) obowiązkowo wszyscy kandydaci
4) obowiązkowo kandydaci zdający na studia II stopnia
5) niepotrzebne skreślić

