
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna Uczelni Nauk Społecznych 

ul. Kamińskiego 21 

90-229 Łódź 

Proszę o przyjęcie mnie w roku akademickim ……………………… na Studia Podyplomowe z zakresu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
(nazwa specjalności) 

 

realizowane przez UNS w formie: 

 

                    stacjonarnej                       niestacjonarnej     e-learningowej 

 

DDaannee  oossoobboowwee  ((wwyyppiiss  zz  ddoowwoodduu  oossoobbiisstteeggoo))  

Nazwisko  Imiona   

Nazwisko panieńskie   

Imiona rodziców: Ojciec   Matka   

Data urodzenia   Miejsce urodzenia   Województwo   

PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Dowód tożsamości (w przypadku braku nr PESEL) ……………………………… 

Wydany przez   dnia   

Obywatelstwo Narodowość  

AAddrreess  zzaammeellddoowwaanniiaa::    

Miejscowość   Kod |__|__|_-_|__|__|__| Poczta   

Rodzaj miejscowości: |  Wieś |  Miasto | Województwo   

Ulica  Nr domu   Nr mieszkania   

Telefon  Telefon kom.   E-mail   

AAddrreess  ddoo  kkoorreessppoonnddeennccjjii  ((wwyyppeełłnniićć,,  jjeeśśllii  jjeesstt  iinnnnyy  nniiżż  aaddrreess  zzaammeellddoowwaanniiaa))::  

Ulica  Nr domu   Nr mieszkania   

Miejscowość   Kod |__|__|_-_|__|__|__| Poczta   

WWyykksszzttaałłcceenniiee::  

 

Uczelnia: .............................................................................................................................................................................................. 

Wydział …………………………………….....................kierunek……………………………………………………………...……………… 

Data ukończenia: .........................................tytuł…………………………………………………………………………………………….. 

 

PRACA ZAWODOWA 
 

Zatrudnienie kandydata: nazwa instytucji ……............................................................................................................... 

adres ................................................................................................ tel. ..........................................................................                                                                                              

zajmowane stanowisko ............................................. zawód ........................................................................................... 

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe 

 



OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, iż w przypadku 

rezygnacji ze studiów w UNS lub skreślenia mnie z listy studentów wpisowe (jeżeli obowiązuje), które 

wpłaciłem/wpłaciłam nie ulega zwrotowi. 

   

 Data i podpis Kandydata 

* niepotrzebne skreślić 

DDoo  kkwweessttiioonnaarriiuusszzaa  zzaałłąącczzaamm  nnaassttęęppuujjąąccee  ddookkuummeennttyy::  

1. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – kopia (oryginał do wglądu)  

2. Umowę o studia podyplomowe  

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (jeżeli obowiązuje)  

4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na odbywanie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 

w szczególności zgodnie z warunkami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 

kwietnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na 

studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

   

 Data i podpis Kandydata 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uczelni Nauk Społecznych (zgodnie z formularzem „Zgody na 

przetwarzanie danych osobowych”).  

   

 Data i podpis Kandydata 

 

IINNFFOORRMMAACCJJAA  

Dane są zebrane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 16.04.2019 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 787 ze zm.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów dla potrzeb Uczelni Nauk Społecznych. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w dane oraz prawo ich poprawienia. 

   

 Data i podpis osoby przyjmującej kwestionariusz i dokumenty 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zawarta w dniu ……………………………….………..… pomiędzy Uczelnią Nauk Społecznych, mieszczącą się w Łodzi przy 

ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, wpisaną pod liczbą porządkową 376 do Rejestru uczelni niepublicznych i związków 

uczelni niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NIP 7252072876, REGON  101717323 

zwaną dalej również Uczelnią lub UNS, reprezentowaną przez Kanclerza – Piotra Domżała a: 

 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  

Adres korespondencyjny:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

Zwaną/ym dalej Słuchaczem. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Uczelnia, stosownie do posiadanych uprawnień nadanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, 

zobowiązuje się do kształcenia na wybranym przez Słuchacza kierunku studiów podyplomowych,  

na warunkach wynikających z właściwego Regulaminu Studiów Podyplomowych UNS, programu kształcenia,  

a także obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

2. Studia podyplomowe w Uczelni są płatne. 

3. Studia mogą być realizowane z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość. 

Słuchacz wyraża zgodę na wspomaganie procesu kształcenia nowoczesnymi metodami i technikami 

kształcenia na odległość i posiada świadomość konieczności samokształcenia w oparciu o materiały dostępne 

za pomocą platformy e-learningowej oraz uczestniczenia w pierwszym semestrze studiów w obowiązkowym 

szkoleniu z zakresu obsługi platformy e-learningowej (szkolenie odbywa się na platformie e-learningowej). 

 

§ 2 

Zakres świadczonych usług  

1. Uczelnia zobowiązuje się do przygotowania i świadczenia na rzecz Słuchacza usługi edukacyjnej  

na studiach podyplomowych: 

 

Nazwa programu 

kierunku studiów: 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry  /  3 semestry (podkreślić właściwe) 

 

 

2. Czas trwania studiów podyplomowych może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów regulujących zasady 

organizacji i przeprowadzania studiów podyplomowych. Podział procesu kształcenia w ramach studiów 

podyplomowych na semestry określa harmonogram studiów. 

3. W celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia bazy lokalowej 

służącej wykonaniu niniejszej usługi, zapewnienia kadry naukowo-dydaktycznej oraz obsługi administracyjno-

technicznej studiów. 

4. Uruchomienie studiów podyplomowych następuje po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów.  

 

  

Umowa o odpłatne świadczenie usług 

edukacyjnych  
 
dla słuchaczy studiów podyplomowych 

 



 

§ 3 

Finansowanie nauki 

1. Za gotowość świadczenia usług przez Uczelnię, Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty: 

a. opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 100 zł  

b. czesnego w wysokości ……… złotych (słownie: …………………………………………..) za całość studiów.  

Wysokość opłaty obowiązuje przy płatności jednorazowej – termin wpłaty do dn. ………………………… r. 

2. Wszystkie wpłaty należy kierować na konto:  

Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, PKO Bank Polski 25 1020 3408 0000 4102 0430 2220.  

Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Słuchacza oraz nazwę studiów podyplomowych. 

3. Nie uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uiszczania czesnego  

w terminach wskazanych w § 3 ust . 1 oraz ust. 4. 

4. W przypadku rozłożenia opłaty za studia podyplomowe na raty Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia na 

rzecz Uczelni opłat z tytułu studiowania, zgodnie z następującym harmonogramem: 

a. przy wyborze płatności w 3 ratach 

 Kwota czesnego: Termin płatności: 

Rata 1.   

pr opozycja: dwa t ygodnie od dat y podpisania um owy 

Rata 2.   
pr opozycja: pół  r oku od dat y podpisania um owy 

Rata 3.   
pr opozycja: r ok od dat y podpisania um owy 

 

b. przy wyborze płatności w 10 ratach 

10 rat w wysokości …………. płatnych do …….. dnia każdego miesiąca. Pierwsza rata: ……………………. 

 

5. W przypadku wpłaty po terminie określonym w § 2, Student zobowiązuje się do uiszczenia, wraz  

z zapłatą czesnego, odsetek za opóźnienie w wysokości 7% w skali roku. 

6. Student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Studiów Uczelni Nauk Społecznych, co po twierdza 

własnoręcznym podpisem. 

7. Student oświadcza, iż wyraża zgodę na odbywanie studiów z zastosowaniem nowoczesnych metod  

i technik kształcenia na odległość.  

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Student ma prawo wypowiedzieć umowę (w formie pisemnej) na koniec semestru z zachowaniem co najmniej 

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności 

w razie zaistnienia wypadku losowego, uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego kontynuację nauki, 

ponosząc jedynie koszty proporcjonalne do zrealizowanej części studiów podyplomowych. 

2. Student zobowiązuje się do zakończenia studiów w ciągu 2 lat od daty podpisania umowy. W przypadku 

niedotrzymania tego terminu student zobowiązuje się do poniesienia opłaty za kolejny semestr w wysokości 

1 100 zł ( 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu Studiów Uczelni Nauk 

Społecznych  i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Kanclerz Uczelni Nauk Społecznych 

 

 

Piotr Domżał 

Słuchacz 

 

 

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

    

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Studiów Uczelni Nauk Społecznych,  

co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Słuchacz ……………..........................................  

Oświadczam, że na podstawie art. 23 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

 

Słuchacz…………………………………………… 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA/STUDENTA /SŁUCHACZA 

UCZELNI NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU 
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIEM 
DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH). 
ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY 

UL. KAMIŃSKIEGO 21I. 

CELEM PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ UNS JEST: 

 PROWADZENIE REJESTRU STUDENTÓW/SŁUCHACZY UNS; 

 OPERACJE WYKONYWANE NA DANYCH OSOBOWYCH, TAKIE JAK ZBIERANIE, UTRWALANIE, PRZECHOWYWANIE, 

OPRACOWYWANIE, ZMIENIANIE, UDOSTĘPNIANIE I USUWANIE, A ZWŁASZCZA TE, KTÓRE WYKONUJE SIĘ 

W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH; 

 ORGANIZACJA I DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA; 

 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRZEBIEGU STUDIÓW DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI 

O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POL-on ORAZ DO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO; 

 OPRACOWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH I RAPORTÓW; 

ZOSTAŁEM/AM TAKŻE POINFORMOWANY, ŻE MAM PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH 

POPRAWIANIA. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE KORESPODENCJI I MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, 

ZGODNIE Z USTAWĄ  Z DNIA 18.07.2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U.NR 144, POZ. 1204). 

 

 

ŁÓDŹ, DNIA …………..……….……………………………………………………….. 

(DATA, CZYTELNY PODPIS) 

* nie dotyczy kandydatów rekrutujących się na studia 

 

IMIĘ: 

PESEL: 

NAZWISKO: 

NR ALBUMU*/kierunek: 

NR TELEFONU: E-MAIL: 



Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
 
Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają 
bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych 
osobowych.  
 

 

 

ŁÓDŹ, DNIA …………..……….……………………………………………………….. 

(DATA, CZYTELNY PODPIS STUDENTA) 

 


