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���£�£����ȱ��ȱ44/2022 

�������ȱ��������ȱ�£���ȱ��¿��¢��ȱ��ǯȱ�Ù��¢�Ù� �ȱ���£���Ú������ȱ ȱR��£� 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie: ��������à ȱ��������¢��¢��ȱ ¢�����¢��ȱ��ȱ����¢���à ȱobywateli Polski 

���£ȱ ����¢���à ȱ ���£�£����à ȱ ��ȱ ��£¢�¿���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ������� 

�ȱ ���������ȱ ������ȱ ������������ȱ ��� ��£���ȱ  ȱ �¿£¢��ȱ �������ȱ  ȱ ��������ȱ �£���ȱ

��¿��¢�� ��ǯȱ�Ù��¢�Ù� �ȱ���£���Ú������ȱ ȱR��£�ȱ ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������cki 

2022/2023. 
 

��ȱ ������ ��ȱ ȗȱ ŗȱ ���ǯȱ ŗřȱ ��� �Ù¢ȱ ��ȱ ŝşȦŘŗȦ�ŘŖ-ŘŚȱ ������ȱ ��������ȱ �£���ȱ ��¿��¢�� 

��ǯȱ �Ù��¢�Ù� �ȱ ���£���Ú������ȱ  ȱ R��£�ȱ £ȱ ����ȱ řŖȱ �£�� ��ȱ ŘŖŘŗȱ ����ȱ  ȱ £ �£�� 

£ȱ ȗȱ ŗśȱ ���ǯȱ ŗȱ ���ȱ ŗȱ ��£���£�£����ȱ ��������ȱ �����ȱ �ȱ �£������� �ȱ �¢Č�£���ȱ £ȱ ����ȱ 

27  �£�ï���ȱŘŖŗŞȱ�ǯȱ ȱ���� ��ȱ�����à ȱǻ�ǯ�ǯȱ�£ǯ�ǯȱ£ȱŘŖŘŗȱ�ǯȱ��£ǯȱŜŜŗǼȱ£��£�£��ȱ��ȱ����¿����Ǳ 
 

ȗȱŗ 
 

���¢����ȱ��¢ �����ȱ������ȱ���£ȱ����¢����ȱ���£�£����¢ǰȱ��à�£¢ȱ£������ȱ£�� ������� ���ȱ

ǻ£����ȱ ��£����ȱ ��¿��¢ȱ �ȱ £���ï����ȱ ��¿ȱ ȱ �������ȱ��£¢�¿°Ǽȱ ���ȱ£������ȱ���zakwalifikowani 

ǻ£����ȱ��£����ȱ ��¿��¢ǰȱ���ȱ���ȱ£���ï����ȱ��¿ȱ ȱ�������ȱ��£¢�¿°Ǽȱ��ȱ������Ǳ 

x stacjonarne I stopnia 

x stacjonarne jednolite magisterskie 

��� ��£���ȱ  ȱ �¿£¢��ȱ �������ȱ  ȱ ��������ȱ �£���ȱ ��¿��¢��ȱ ��ǯȱ �Ù��¢�Ù� �ȱ

���£���Ú������  ȱR��£�ȱǻ£ ��ȱ�����ȱ���ȱ ȱR��£�Ǽȱ ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ

ŘŖŘŘȦŘŖŘřǰȱ£��� �£���ȱ�ȱ£Ù�Č¢°ȱ ȱ��������ȱ�������¢�ȱ£��£�£�����ȱ�������ȱ����¿�����ȱ

dokumenty rekrutacyjne: 

1) �������ȱ �ȱ ��£¢�¿���ȱ ��ȱ ����ia (do pobrania z indywidualnego konta kandydata  

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) 

2) ����ȱ ������ ȱ ���������¿ȱ £ȱ  �£��������ȱ ����¢���� ǻ�����¢�£�ȱ £ȱ ���������ȱ

�����£�£��ȱ ȱ�¢������ȱ����������£���ȱ����������Ǽȱ�ȱ ¢�������ȱřǰśȱ��ȱ¡ȱŚǰśȱ��ȱ

ǻ�����ȱ ��£����� ����ȱ ����ȱ  ȱ ��£¢���ȱ ����������ǰȱ ��£ȱ ����¢���ȱ �Ù� ¢ȱ �ȱ ������à ȱ

prze�� �Ù����£�¢��ǰȱ ���������ȱ �����ȱ �Ù�ǰȱ �����ȱ �����ï°ȱ �ȱ ���������ȱ �����¢Ǽȱ

��£¢������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������ 
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3) ���������¿ȱ ���������ȱ ����� �����ȱ ������ ¿ȱ ���������ȱ ��¿ȱ �ȱ ��£¢�¿���ȱ ��ȱ

studia: 

a) ï ������ �ȱ����£�Ù�ï��ȱ����ȱï ������ �ȱ����£�Ù�ï��ȱ�ȱ£�ï �adczenia o wynikach 

��£�����ȱ �����������ȱ £ȱ ���£�£��à��¢��ȱ ��£������à ǰȱ �ȱ ��à�¢��ȱ �� � 

 ȱ��£�������ȱ�ȱ�¢������ȱ�ï ���¢ 

lub 

b) ï ������ �ȱ ����£�Ù�ïci i dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o ktàrych mowa w przepisach 

o systemie oïwiaty 

lub 

c) ï ������ �ȱ ����£�Ù�ïci i dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika, o ktàrych mowa w przepisach o systemie oïwiaty 

lub 

d)  ï ������ �ȱ ����£�Ù�ïci i zaïwiadczenia o wynikach egzaminu maturalnego 

z poszczegàlnych przedmiotàw oraz dyplomu potwierdzajࡥ�cego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o ktàrych mowa 

w przepisach o systemie oïwiaty 

lub 

e) ï ������ �ȱ ����£�Ù�ïci i zaïwiadczenia o wynikach egzaminu maturalnego 

z poszczegàlnych przedmiotàw oraz dyplomu zawodowego w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o ��à�¢��ȱmowa w przepisach o systemie 

oïwiaty 

lub 

f) ï ������ �ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �£������ȱ ȱ �£��£¢����������ȱ ��������ȱ £�ȱ

��������ȱ���� �����¢ȱ��ȱ���������ȱ��¿ȱ�ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������ȱ£������ȱ£ȱ���ǯȱşřȱ

���ǯȱřȱ���� ¢ȱ£ȱ����ȱŝȱ �£�ï���ȱŗşşŗȱ�ǯȱ�ȱ�¢������ȱ�ï ���¢ȱǻ�£ǯ�ǯȱ£ȱŘŖŘŖȱ�ǯȱ��£ǯȱ

1327 oraz z 2021 r. poz. 4) 

lub 

g)  ï ������ �ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ�ȱ��à�¢��ȱ�� �ȱ ȱ���ǯȱşřȱ���ǯȱŗȱ

ustawy £ȱ����ȱŝȱ �£�ï��� ŗşşŗȱ�ǯȱ�ȱ�¢������ȱ�ï ���¢ȱǻ�£ǯ�ǯȱ£ȱŘŖŘŖȱ�ǯȱ��£ǯȱŗřŘŝȱ

oraz z 2021 r. poz. 4) 

lub 
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h) ï ������ �ȱ���ȱ�¢�����ȱ�£������ȱ ȱ�£��£¢����������ȱ��������ȱ£�ȱ��������ȱ 

���� �����¢ȱ��ȱ���������ȱ��¿ȱ�ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������ȱ£������ȱ£ȱ��� ȱ���������� 

o wzajemnym uznawaniu  ¢��£��Ù����� 

lub 

i) ï ������ �ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �£������ȱ £�ȱ �à ���£¿��¢ȱ ���������ȱ

ï ������ �ȱ ����£�Ù�ï��ȱ ��ȱ ������ ��ȱ ��£����à ȱ ��� �£���¢��ȱ ��ȱ ���� 

31 marca 2015 r. 

 

4) ���������¿ȱ£�ï ����£����ȱ�������ȱ	Ùà ����ȱ��������¢ (w przypadku laureata 

lub finalisty olimpiady artystycznej) 

5) �ï ����£����ȱ ���£���Ȧ��������ȱ ��� ����ȱ �����Ù����������ȱ ����¢���� (do 

pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

- ���¢�£¢ȱ�¢���ȱ�����Ù���������ȱ����¢���à Ǽ 

6) �ï ����£����ȱ����¢����ȱ�ȱ������� ��ȱ����ȱ��Ù����¢��  ȱ������ȱ����¿�� ����ȱ

rekrutacyjnego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie 

Elektronicznej Rekrutacji) 

7) £�ï ����£���� ��� ����£����ȱ���Ú�£����ȱ���£����ȱ�����ȱ��£¢���� � �£���ȱ��ȱ

����¿���ȱ �����ȱ  ȱ �¿£¢��ȱ �������ȱ  ȱ ��������ach wyznaczonych przez ministra 

 Ù�ï�� ���ȱ��ȱ���� ȱ�£������� �ȱ ¢Č�£���ȱǻ���¢�£¢ȱ����¢���à ȱ���£�£����à ȱ

���������¢��ȱ£�ï ����£����Ǽ 

lub 

���������¿ȱ����¢������ ��ï ����£������ȱ£������ï°ȱ�¿£¢��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ

wydanego zgodnie z art. 11 a ust. 2 us�� ¢ȱ£ȱ����ȱŝȱ��Ċ�£�������ȱŗşşşȱ�ǯȱ�ȱ�¿£¢��ȱ

�������ȱǻ�£ǯ�ǯȱ£ȱŘŖŘŗȱ�ǯȱ��£ǯȱŜŝŘǼȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��£�����ȱ����Ù�ï��ȱ�¿£¢�� ��ȱ�ŗȱ

(���¢�£¢ȱ����¢���à ȱ���£�£����à ȱ���������¢��ȱ����¢�����) 

lub 

�ï ����£����ȱ ����¢���� ��� ����£����ȱ ��£¢���� ����ȱ �ȱ ������Úȱ £������ï��ȱ

�¿£¢��ȱ���������ȱ����¢����ȱ���£�£�����ȱ��ȱ����¿���ȱ�����à ȱ ȱ�¿£¢��ȱ�������ȱǻ�� 

pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

- ���¢�£¢ȱ����¢���à ȱ���£�£����à ). 
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ȗȱŘ 
 

1. Kandydaci obywatele Polski oraz kandydaci ���£�£����¢ǰȱ ��������¢ȱ ��¿ 

�ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������Ǳ 

x stacjonarne II stopnia 

��� ��£���ȱ ȱ�¿£¢��ȱ�������ȱ ȱ���ȱ ȱR��£�ȱ ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ

ŘŖŘŘȦŘŖŘřǰȱ £��� �£���ȱ �ȱ £Ù�Č¢°ȱ  ȱ ��������ȱ �������¢�ȱ £��£�£�����ȱ �������ȱ

����¿�����ȱ��������¢ȱ�����tacyjne: 

1) �������ȱ �ȱ ��£¢�¿���ȱ ��ȱ ������ȱ (do pobrania z indywidualnego konta kandydata  

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) 

2) ����ȱ ������ ȱ ���������¿ȱ £ȱ  �£��������ȱ ����¢���� ǻ�����¢�£�ȱ £ȱ ���������ȱ

�����£�£��ȱ ȱ �¢������ȱ����������£���ȱ����������Ǽȱ �ȱ ¢���rach 3,5 cm x 4,5 cm 

ǻ�����ȱ ��£����� ����ȱ ����ȱ  ȱ ��£¢���ȱ ����������ǰȱ ��£ȱ ����¢���ȱ �Ù� ¢ȱ �ȱ ������à ȱ

��£��� �Ù����£�¢��ǰȱ���������ȱ�����ȱ�Ù�ǰȱ�����ȱ�����ï°ȱ�ȱ���������ȱ�����¢Ǽȱ��£¢������ȱ

��ȱ�������ȱ�ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������ 

3) ���������¿ȱ ¢����ȱ�¿£¢��ȱ������ (do pobrania z indywidualnego konta kandydata 

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) 

4) ���������¿ȱ�¢�����ȱ���Ú�£����ȱ�����à  

5) ���������¿ȱ����������ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ����¿ȱ��£������ȱ���Ú�£��¢��ȱ�����à  - 

 ¢��£ȱ £�����£� ��¢��ȱ ��£������à ȱ  ��£ȱ £ȱ �������ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ ǻ�¢���ȱ  ȱ

przypadku, gdy dyplom nie posiada suplementu) 

6) £�ï ����£����ȱ�ȱ���Ú�£����ȱ�����à  ǻ£� �������ȱ���������¿ȱ�ȱ��£�����ǰȱ�������� 

�ȱ �������ȱ �����à ǰȱ �£¢����¢�ȱ �¢����ȱ £� ��� ¢�ȱ �ȱ �Ù� ���ȱ ����ï���¢�ȱ ¢����ȱ

���Ú�£����ȱ �����à Ǽȱ �ȱ ����¿ȱ ��£������ȱ ���Ú�£��¢��ȱ �����à ȱ ǻ ¢��£ȱ

£�����£� ��¢��ȱ��£������à ȱ ��£ȱ£ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ǼȱȮ ���¢�£¢ȱ����¢���à ǰȱ

��à�£¢ȱ���Ú�£¢��ȱ������ȱ ȱ�����ȱ��£����ȱ��Čȱ���ȱ ȱR��£�ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ ¢��� �����ȱ

dyplomu przez ��£����¿ȱ������£¢�� 

7) �ï ����£����ȱ����¢����ȱ �ȱ ������� ��ȱ����ȱ ��Ù����¢��ȱ ȱ ������ȱ����¿�� ���� 

rekrutacyjnego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie 

Elektronicznej Rekrutacji) 
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8) £�ï ����£���� ��� ����£����ȱ���Ú�£����ȱ ���£����ȱ�����ȱ��£¢�otowawczego do 

����¿���ȱ �����ȱ  ȱ �¿£¢��ȱ �������ȱ  ȱ �����������ȱ  ¢£���£��¢��ȱ ��£�£ȱ ��������ȱ

 Ù�ï�� ���ȱ��ȱ���� ȱ�£������� �ȱ ¢Č�£���ȱǻ���¢�£¢ȱ����¢���à ȱ���£�£����à  

���������¢��ȱ£�ï ����£����) 

lub 

���������¿ȱ����¢������ ��ï ����£������ȱ£������ï°ȱ�¿£¢��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ

 ¢������ȱ£������ȱ£ȱ���ǯȱŗŗȱ�ȱ���ǯȱŘȱ���� ¢ȱ£ȱ����ȱŝȱ��Ċ�£�������ȱŗşşşȱ�ǯȱ�ȱ�¿£¢��ȱ

�������ȱǻ�£ǯ�ǯȱ£ȱŘŖŘŗȱ�ǯȱ��£ǯȱŜŝŘǼȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��£�����ȱ����Ù�ï��ȱ�¿£¢�� ��ȱ�ŗȱ

(���¢�£¢ȱ����¢���à ȱ���£�£����à ȱ���������¢��ȱ����¢�����) 

lub  

�ï ����£���� ����¢����ȱ ��� ����£����ȱ ��£¢���� ����ȱ �ȱ ������Úȱ £������ï��ȱ

�¿£¢��ȱ���������ȱ����¢����ȱ���£�£�����ȱ��ȱ����¿���ȱ�����à ȱ ȱ�¿£¢��ȱ�������ȱǻ�� 

pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

- ���¢�£¢ȱ����¢���à ȱ���£�£����à ). 

2. �ȱ ��£¢�����ǰȱ �ȱ ��à�¢�ȱ �� �ȱ  ȱ ���ǯȱ ŗȱ ���ȱ Ŝȱ �����ȱ ��£¢�¿��ȱ ��ȱ ������ǰȱ ����ȱ

£��� �£���ȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ Ù�ï�� ���ȱ�����ȱ���Ù���ȱ��������ȱ ȱ��������ȱřŖȱ

���ȱ ��ȱ ����ȱ  ¢�����ȱ ���ȱ �¢�����ȱ ���Ú�£����ȱ �����à ȱ ����������ȱ �yplomu 

���Ú�£����ȱ �����à ȱ  ��£ȱ £ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ �¢�����ȱ ���ȱ ����������ȱ

�¢�����ȱ���Ú�£����ȱ�����à ȱ ��£ȱ£ȱ����ȱ��£������ȱ���Ú�£��¢��ȱ�����à ȱ- wykaz 

£�����£� ��¢��ȱ��£������à ȱ ��£ȱ£ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱǻ�¢���ȱ ȱ��£¢�����ǰȱ��¢ȱ

dyplom nie posiada suplementu) pod rygorem uchylenia wpisu na studia i wydaniem 

���¢£��ȱ�ȱ���� ��ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������. 
 

ȗȱř 
 

1. ���¢����ȱ��¢ �����ȱ������ȱ���£ȱ����¢����ȱ���£�£����¢ǰȱ��������¢ȱ��¿ȱ�ȱ��£¢�¿��� 

na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w �¿£¢��ȱ������� 

 ȱ���ȱ ȱR��£�ǰȱ �����¢����¢ȱ��¿ȱï ������ ��ȱ���ȱ����������ȱ��� ����£���¢�ȱ

 ¢��£��Ù�����ȱ �£¢�����ȱ £�ȱ ������ǰȱ £��� �£���ȱ �ǰȱ  ȱ ��������ȱ �������¢�ȱ

£��£�£�����ȱ �������ȱ  ȱ ���� ��ȱ ������������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ £Ù�Č����ȱ  ��£ 

z dokumentami rekruta�¢��¢��ȱ ¢�������¢��ȱ ȱȗȱŗȱ�������£���ȱ���£�£����Ǳ 

1) ��ï ����£����ȱ �������ï��ȱ ï ������ �ȱ ���ȱ ���������ȱ  ȱ ������ȱ ����£���ȱ

apostille lub legalizacji, 

  



������ �Ù�ȱ���£���ȱ�����ȱȮ �£��Ùȱ����£����ȱ        6 | 1 0  
 

2) �Ù����£����ȱ��ȱ�¿£¢�ȱ������ȱï ������ �ȱ���ȱ���������ȱ����£�£�����ȱ��£�£ȱ

�Ù����£�ȱ��£¢��¿�Ù���ȱ ��������ȱ�� ����¿ȱ �Ù����£¢ȱ��£¢��¿�Ù¢��ȱ��� ��£��ȱ

��£�£ȱ ��������ȱ ���� ����� �ï��ȱ  ȱ ������ȱ ����ȱ ����£�£�����ȱ ���ȱ

��ï ����£�����ȱ��£�£ȱ Ù�ï�� ���ȱ�������ȱ�£��£¢����������ȱ��������ǰ 

3)  ȱ��£¢�����ȱï ������ �ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�£������ȱ ȱ�£��£¢����������ȱ

Polskiej za do������ȱ ���� �����¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ��¿ȱ �ȱ ��£¢�¿���ȱ ��ȱ ������ȱ

£������ȱ £ȱ ���ǯȱ şřȱ ���ǯȱ řȱ ���� ¢ȱ £ȱ����ȱ ŝȱ �£�ï���ȱ ŗşşŗȱ �ǯȱ �ȱ �¢������ȱ �ï ���¢ȱ 

ǻ�£ǯ�ǯȱ£ȱŘŖŘŖȱ�ǯȱ��£ǯȱŗřŘŝȱ���£ȱ£ȱŘŖŘŗȱ�ǯȱ��£ǯȱŚǼȱ����Č¢ȱ������� �ȱ�������£¢°ȱ

���¢£�¿ȱ �����������¢��ȱ �ȱ �£�����ȱ ï �����twa lub dokumentu uzyskanego 

 ȱ £�������£�¢�ȱ �¢������ȱ �ï ���¢ȱ ����ȱ ���� ��������ȱ ��ȱ ����¿���ȱ ����� 

 ȱ�¢������ȱ�£������� �ȱ ¢Č�£���ȱ�£��£¢����������ȱ��������ǯ 

  ���¢£�¿ȱ��ȱ ������ȱ����¢����ȱ ¢����Ǳ 

x  Ù�ï�� ¢ȱ�������ȱ�ï ���¢ȱ£�ȱ £��¿��ȱ��ȱ�������ȱ£�����£����� kandydata na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub 

x �������ȱ �ï ���¢ȱ  ȱ R��£�ǰȱ  ȱ ��£¢�����ȱ �����ȱ �������ȱ £�����£�����ȱ

kandydata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. ���¢����ȱ��¢ �����ȱ������ȱ���£ȱ����¢����ȱ���£�£����¢ǰȱ��������¢ȱ��¿ȱ�ȱ��£¢�¿���ȱ

na ������ȱ��ȱ�������ȱ��� ��£���ȱ ȱ�¿£¢��ȱ�������ȱ ȱ���ȱ ȱR��£�ǰȱ�����¢����¢ȱ��¿ȱ

�¢������ȱ ���ȱ����������ȱ��� ����£���¢�ȱ ¢��£��Ù�����ȱ�£¢�����ȱ £�ȱ������ǰȱ

£��� �£���ȱ �ǰȱ  ȱ ��������ȱ �������¢�ȱ £��£�£�����ȱ �������ȱ  ȱ ���� ��ȱ

������������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ £Ù�Č��ia wraz dokumentami rekrutacyjnymi 

 ¢�������¢��ȱ ȱȗȱŘȱ�������£���ȱ���£�£����Ǳ 

1) ��ï ����£����ȱ�������ï��ȱ�¢�����ȱ���ȱ���������ȱ ȱ������ȱ����£���ȱ���������ȱ���ȱ

legalizacji, 

2) �Ù����£����ȱ ��ȱ �¿£¢�ȱ ������ȱ �¢�����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����£�£�����ȱ ��£�£ȱ

�Ù����£�ȱ��£¢��¿�Ù���ȱ ��������ȱ��ȱ����¿ȱ�Ù����£¢ȱ��£¢��¿�Ù¢��ȱ��� ��£��ȱ��£�£ȱ

��������ȱ���� ����� �ï��ȱ ȱ������ȱ����ȱ����£�£�����ȱ���ȱ��ï ����£�����ȱ��£�£ȱ

 Ù�ï�� ���ȱ �������ȱ �£��£¢����������ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ��� ����£����ȱ

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o uznaniu dyplomu lub dokumentu, 
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 ȱ ��£¢�����ȱ  ���� �ï��ȱ �£¢ȱ �¢����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���� ���ȱ ����¢����ȱ ��ȱ

����¢������ȱ��£��Ù�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������� w Polsce. 
 

ȗȱŚ 
 

1. ���� ��£�ȱ ��¿ȱ  £à�ȱ �������ȱ �ȱ ��£¢�¿���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �������ǰȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ

jednolite studi�ȱ ������������ȱ ��� ��£���ȱ  ȱ �¿£¢��ȱ �������ȱ  ȱ ��������ȱ �£���ȱ

��¿��¢�� ��ǯȱ �Ù��¢�Ù� �ȱ ���£���Ú������ȱ  ȱ R��£�ȱ  ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ

����������ȱ ŘŖŘŘȦŘŖŘřǯȱ �£à�ȱ �������ȱ ����� �ȱ £�Ù�£���ȱ ��ȱ ŗȱ ��ȱ �������£���ȱ

���£�£����ǯ 

2. ���� ��£�ȱ ��¿ȱ  £à�ȱ ����������ȱ  ¢����ȱ �¿£¢��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������¢��ȱ 

��ȱ�������ǯȱ�£à�ȱ����������ȱ����� �ȱ£�Ù�£���ȱ��ȱŘȱ��ȱ�������£���ȱ���£�£����ǯ 

3. ���� ��£�ȱ ��¿ȱ  £à�ȱ �ï ����£����ȱ ����¢����ȱ ��� ����£������ȱ ��£¢���� ���� 

�ȱ������Úȱ£������ï��ȱ�¿£¢��ȱ���������ȱ����¢����ȱ���£�£�����ȱ��ȱ����¿���ȱ�����à  

 ȱ �¿£¢��ȱ �������ǯȱ �£à�ȱ �ï ����£����ȱ ����� �ȱ £�Ù�£���ȱ ��ȱ řȱ ��ȱ �������£���ȱ

���£�£����ǯ 

4. ���� ��£�ȱ ��¿ȱ  £à�ȱ �ï ����£����ȱ ���£���Ȧ��������ȱ ��� ����ȱ �����Ù����������ȱ

����¢����ǯȱ�£à�ȱ�ï ����£����ȱ����� �ȱ£�Ù�£���ȱ��ȱŚȱ��ȱ�������£���ȱ���£�£����ǯ 

5. ���� ��£�ȱ ��¿ȱ  £à�ȱ �ï ����£����ȱ ����¢����ȱ �ȱ ������� ��ȱ ����ȱ ��Ù����¢�� 

 ȱ������ȱ����¿�� ����ȱ��������¢�����ǯȱ�£à�ȱ�ï ����£����ȱ����� �ȱ£�Ù�£���ȱ��ȱśȱ

��ȱ�������£���ȱ���£�£����ǯ 

6. Dokumenty, wymienione w ust. 1 Ȯ 5 kan�¢����ȱ �������£��ȱ ��ȱ ��� �£���¢��ȱ

��������£���ǰȱ��à��ȱ �ȱ����¿���ȱ��ȱ ���¢ ������¢�ȱ������ȱ����¢����ȱ ȱ�¢������ȱ

Elektronicznej Rekrutacji. 
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ȗȱś 
 

1. ��������¢ȱ��������¢���ȱ ¢��������ȱ ȱȗȱŗȱ�ȱȗȱŘȱ���£ȱ ȱȗȱřȱ���ǯȱŗȱ�ȱ���ǯȱŘȱ�������£���ȱ

���£�£����ȱ����Č¢Ǳ 

1) p�£��Ù�°ȱ ����� ���ȱ ���ȱ ��£��¢Ù�ȱ ��������ȱ ǻ£ȱ ���������ȱ ��������¢ȱ

��������¢���Ǽȱ ��ȱ �����Ǳȱ ��������ȱ �£���ȱ ��¿��¢��ȱ ��ǯȱ �Ù��¢�Ù� �ȱ

���£���Ú������ǰȱ��ǯȱ������ȱ���������ȱŗŘŗǰ 91 Ȯ ŝŘŜȱRà�Ċȱ 

lub 

2) £Ù�Č¢°ȱ ȱ���¢���ȱ��������ȱ�£���ȱ��¿��¢��ȱ��ǯȱ�Ù��¢�Ù� �ȱ���£���Ú���ego, 

ul. Wojska Polskiego 121, 91 Ȯ ŝŘŜȱRà�Ċ 

 ȱ��������ȱ�������¢�ȱ£��£�£�����ȱ�������ǯȱ 

2. ������°ȱ ȱ�������£¢�ȱ£��£�£����ȱ ����ȱ�� �ȱ�ȱ��� �£��ȱ��£��Ù�Č����ȱ����������ȱ

���������ǰȱ����Č¢ȱ��£�£ȱ��ȱ��£����°ȱ����¿ȱ��ï ����£��ȱ£�ȱ£�����ï°ȱ£ȱ��¢����Ù��ȱ

��£��Ù��¢�ȱ ȱ����à�ǰȱ�ȱ��à�¢�ȱ�� �ȱ ȱ���ǯȱŗȱ���ǯȱŗȱ ���ȱ����¿ȱ��ï ����£��ȱ£�ȱ

£�����ï°ȱ£ȱ��¢����Ù��ȱ�������£��¢�ȱ ȱ����à�, �ȱ��à�¢�ȱ�� �ȱ ȱ���ǯȱŗȱ���ǯȱŘȱ ��£ȱ

£ȱ����ȱ��������à ǰȱ��à��ȱ���ȱ�¢°ȱ��ï ����£���ȱ��£�£ȱ��£����¿ǯȱ�����¢ȱ£ ����ȱ

��¢����Ùà ȱ����ï��ȱȗȱ6. 

3. �ȱ��£¢�����ȱ����������£����ȱ��������ȱ ¢�����¢��ȱ��������à ȱ��������¢��¢��ȱ

 ¢�������¢��ȱ ȱȗȱŗȱ�ȱȗȱřȱ���ǯȱŗȱ�������£���ȱ���£�£����ȱ��£�£ȱ����¢���à ǰȱ�¿��¢��ȱ

obywatelami polskimi, w terminie i miejsce wyznaczone przez Rektora, kandydaci 

zakwalifikowani (£����ȱ ��£����ȱ  ��¿��¢ȱ �ȱ £���ï����ȱ ��¿ȱ  ȱ �������ȱ ��£¢�¿°Ǽȱ ��Ċȱ

���£�� ������� ���ȱǻ£����ȱ��£����ȱ ��¿��¢ǰȱ���ȱ���ȱ£���ï����ȱ��¿ȱ ȱ�������ȱ��£¢�¿°Ǽȱ��ȱ

������ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ£�����ȱ

��£¢�¿��ȱ��ȱ������ȱstacjonarne I stopnia lub stacjonarne jednolite studia magisterskie. 

4. �ȱ��£¢�����ȱ����������£����ȱ��������ȱ ¢�����¢��ȱ��������à ȱ��������¢��¢��ȱ

 ¢�������¢��ȱ ȱȗȱŘȱ�ȱȗȱřȱ���ǯȱŘȱ�������£���ȱ���£�£����ȱ��£�£ȱ����¢���à ǰȱ�¿��¢��ȱ

obywatelami polskimi oraz prze£ȱ����¢���à ȱ���£�£����à ǰȱ ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ

 ¢£���£���ȱ��£�£ȱ�������ǰȱ����¢����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ £�����ȱ��£¢�¿��ȱ��ȱ

studia II stopnia. 
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ȗȱŜ 
 

1. �ȱ ��£¢�����ǰȱ ��¢ȱ ����¢����ȱ ���ȱ £�����ȱ ��£¢�¿��ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��£�����ȱ ��ȱ

��ï ����£����ȱ �����ȱ ��������� £�ȱ £�����ï°ȱ £ȱ ��¢����Ù��ȱ ���£ Ù��£���ȱ ��£�ï��ȱ

����� ���ȱ £�ȱ £ ����¢�ȱ ��� ����£�����ȱ �������ȱ ��¢����Ù¢ȱ ��������à ȱ

��������¢��¢��ȱǻ£ȱ ¢Ù�£�����ȱ������� �ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ����¢����ǰȱ

�ï ����£�ÚȦ����������Ǽȱ��ȱ�����ȱ������������¢��¢ȱ����¢���à ǯ 

2. ���������ȱ��������à ȱ��������¢��¢��ȱ����¢���à ȱ�����£¢�¿�¢��ȱ��ȱ������ȱ�¿�ȱ

��£���� ¢ ���ȱ ��£�£ȱ �����ȱ Ŝȱ �����¿�¢ȱ ��ȱ ����ȱ £���Ú�£����ȱ ����¿�� ����ȱ �ȱ

��£¢�¿���ȱ��ȱ������ȱ��ǯȱ��ȱřŖȱ �£�ï���ȱŘŖŘŘȱ����ǰȱ�ȱ��ȱ��Ù¢ ��ȱ����ȱ�������ȱ£�����ȱ

komisyjnie zniszczone. 

3. ���¢����ȱ��£¢�¿��ȱ��ȱ������ȱ ȱ���ȱ ȱR��£�ȱ ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ

ŘŖŘŘȦŘŖŘřȱ�¿�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱŗȱ��Ċ�£�������ȱŘŖŘŘȱ����ȱ�����ï���ȱ������°ȱ ȱ����£�ȱ

���Ù���ȱ ��������ȱ ��¢����Ù¢ȱ � ����ȱ ��������à ȱ ��������¢��¢��ȱ ǻ£ȱ  ¢Ù�£�����ȱ

�������ȱ �ȱ ��£¢�¿���ȱ ��ȱ ������ǰȱ ����������ȱ ����¢����ǰȱ �ï ����£�ÚȦ����������ȱ ���£ȱ

�Ù����£�Úȱ��������à ȱ��ȱ�¿£¢�ȱ������Ǽǯ 

4. ��������¢ȱ ��������¢���ȱ ����¢���à ȱ ��£¢�¿�¢��ȱ ��ȱ ������ȱ �¿�ȱ ��£�� ��£��� 

 ȱ�������ȱ���¢ ����ȱ�����à ǰȱ�ȱ��ȱ�¢�ȱ�������ȱ£�����ȱ�������ȱ����� �£����ȱ�ȱ�¿�ȱ

przechowywane przez 50 lat. 
 

ȗȱŝ 
 

��Ù�£����Ǳ 

1. �£à�ȱ�������ȱ�ȱ��£¢�¿���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ������ȱ������������ȱ

��� ��£���ȱ ȱ�¿£¢��ȱ�������ȱ ȱ��������ȱ�£���ȱ��¿��¢��ȱ��ǯȱ�Ù��¢�Ù� �ȱ���£���Ú������ȱ 

 ȱR��£�ȱ ȱ������ȱ����������ȱ�� rok akademicki 2022/2023 Ȯ £�Ù�£���ȱ��ȱŗ 

2. �£à�ȱ����������ȱ ¢����ȱ�¿£¢��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢��ȱ��ȱ�������ȱȮ £�Ù�£���ȱ��ȱŘ 

3. �£à�ȱ�ï ����£����ȱ����¢����ȱ��� ����£������ȱ��£¢���� ����ȱ �ȱ ������Úȱ£������ï��ȱ �¿£¢��ȱ

polskiego kandydata cudzoziemca do ����¿���ȱ�����à ȱ ȱ�¿£¢��ȱ�������ȱȮ £�Ù�£���ȱ��ȱř 

4. �£à�ȱ�ï ����£����ȱ���£���Ȧ��������ȱ��� ����ȱ�����Ù����������ȱ����¢����ȱȮ £�Ù�£���ȱ��ȱŚ 

5. �£à�ȱ �ï ����£����ȱ ����¢����ȱ �ȱ ������� ��ȱ ����ȱ ��Ù����¢��ȱ  ȱ ������ȱ ����¿�� ����ȱ

rekrutacyjnego Ȯ £�Ù�£���ȱ��ȱśǯ 
 

  



������ �Ù�ȱ���£���ȱ�����ȱȮ �£��Ùȱ����£����ȱ        10 | 1 0  
 

ȗȱ8 
 

���£�£����ȱ ����£�ȱ ȱČ¢���ȱ£ȱ�����ȱ����������ǯ 
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Wypełnia Sekretariat Rekrutacji

Data wpływu: .............................

Podpis osoby przyjmującej podanie:

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

Kolorowe zdjęcie
kandydata

3,5 cm x 4,5 cm

zdjęcie
należy przykleić

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego

w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121

PL 91-726 Łódź
+48 42 25 47 408

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA
W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Proszę o przyjęcie mnie na studia: ………………………. w formie ………………. na kierunek: ………………………..

Dane kandydata na studia

Nazwisko: ……………………………………………..…….…….. imiona: ……………………………………………..…….……..

nazwisko rodowe: …………………………………………………………

płeć: …………………………………………………………

obywatelstwo: ………..……………….……………………………………

Numer PESEL ……………………………………………..……..

Dokument tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL)

Nazwa  dokumentu:  …………………………………….……………………….. numer:  …………….…………………….…

data ważności: ………………………….…….. kraj wydania dokumentu: …………………………………………………

Urodzony

Data urodzenia: ……………………… miejscowość: ………………………………… kraj urodzenia: …………………………

Karta Polaka (w przypadku cudzoziemców posiadających Kartę Polaka)

Numer: ………………………data ważności: ………………...……

Dane kontaktowe

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………….… 

adres e-mail: ……………….……………………………..

Adres zamieszkania

Kraj: ……………………….………….. kod pocztowy: ……………………… miejscowość: …………………...…….…………...

ulica:  ………………………………………………………….. nr  domu:  …………….. nr  mieszkania:  ……………..  

województwo: …………………………………………………… typ miejscowości (miasto/wieś): …………………...………..
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Adres do korespondencji

Kraj: ……………………….………….. kod pocztowy: ……………………… miejscowość: …………………...…….…………...

ulica:  ………………………………………………………….. nr  domu:  …………….. nr  mieszkania:  ……………..  

województwo: …………………………………………………… typ miejscowości (miasto/wieś): …………………...………..

Ukończona szkoła średnia (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie)

Nazwa  szkoły: ………………………………………………….. kraj: …………………….. miejscowość: ……………………

numer świadectwa dojrzałości: ………………………… data wystawienia świadectwa dojrzałości: ……………...

miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości: ……………………….

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: ……………………….

Kraj uzyskania świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika

Kraj: ……………………….…………..

Studiuję obecnie w szkole wyższej (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Kraj: …………….............…….. miejscowość: ………...............................................................................……..

nazwa uczelni: …………....................................................................................................................................................…..

nazwa wydziału: ……………………….....………………………………...................................…..

nazwa kierunku studiów: …………………………………………………...............................……..

poziom studiów (jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia): ……...............……....…..

forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne): ……….............…......................................….

semestr studiów: …………...……….. data rozpoczęcia studiów: …………..……………..

Studiowałem/łam w szkole wyższej (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Kraj: …………….............…….. miejscowość: ………...............................................................................……..

nazwa uczelni: …………....................................................................................................................................................…..

nazwa wydziału: ……………………….....………………………………...................................…..

nazwa kierunku studiów: …………………………………………………...............................……..

poziom studiów (jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia): ……...............……....…..

forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne): ……….............…......................................….

data rozpoczęcia studiów: …………..……………..

data zakończenia studiów (data obrony pracy dyplomowej): …………….. uzyskany tytuł: …………………………..……..

numer dyplomu: …………….….. data wystawienia dyplomu: …………….. miejsce wystawienia dyplomu: ………………..

Konkursy plastyczne (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie)

Jestem laureatem lub finalistą konkursów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub olimpiad
artystycznych: Tak/Nie

Prawdziwość powyższych danych zawartych
w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem

....................................
(podpis Kandydata)
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Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za
dane błędnie przeze mnie wpisane w podaniu o przyjęciu na studia.

miejscowość ........................................ dnia ……………………. ....................................
(podpis Kandydata)

Klauzula informacyjna
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
umieszczoną na stronie https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/rodo w trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO.

miejscowość ........................................ dnia ……………………. ....................................
(podpis Kandydata)

l.p.
Spis dokumentów

Wypełnia Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku
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y Pokwitowanie 

w przypadku odbioru
dokumentów przez

kandydata

1. X

2. X

3. X

4. X
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..........................................................
imię i nazwisko Kandydata

data ….............

 

Deklaracja kandydata na studia stacjonarne II stopnia

rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

kierunek studiów …............................................

Wybór języka obcego

Informacja:  Lektorat  języka  obcego  na  studiach  stacjonarnych  II  stopnia  w  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława

Strzemińskiego w Łodzi prowadzony jest od poziomu B2.

Deklaruję  wybór  jednego  z  poniższych  języków  obcych  w  celu  kontynuacji  jego  nauki  podczas  studiów

stacjonarnych II stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi:

(wstaw x w wybranym polu)

  język angielski

  język francuski

  język niemiecki

................................................................
(czytelny podpis Kandydata)
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Oĝ:,$'&=(1,(�KANDYDATA 
O PRZYGOTOWANIU ORAZ 67231,8�=1$-202ĝ&,�-ĉ=<.$�32/6.,(*2 

KANDYDATA CUDZOZIEMCA '2�32'-ĉ&,$�678',Ï: :�-ĉ=<.8�32/6.,0 
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3LĊNQ\FK� LP�� :áDG\VáDZD� 6WU]HPLĔVNLHJR� Z� àRG]L� RG� �� SDĨG]LHUQLND� ����� U�� L� SU]\MPXMĊ� GR�
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................................................................ 
(czytelny podpis Kandydata) 
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............................................................................... 
imię i nazwisko matki/ojca/opiekuna prawnego

..............................................................................
obywatelstwo

...............................................................................
numer telefonu

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego kandydata, ubiegającego się o przyjęcie na studia
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

w ramach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Ja ………………………..................................……………….(imię i nazwisko matki/ojca/opiekuna prawnego),

legitymujący się dokumentem tożsamości: …………………….………..............................................................................,

jestem matką/ojcem/opiekunem prawnym* kandydata …...............................................................(imię i nazwisko kandydata)

i oświadczam, że wyrażam zgodę na to, aby mój syn/moja córka:*

• wziął/ęła udział w procesie rekrutacji  na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

w  Łodzi na rok akademicki 2022/2023;

• podjął/ęła studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od roku akademickiego

2022/2023 i korzystał/a w toku studiów z przysługujących mu/jej praw, a także wypełniał/a wszystkie obowiązki

związane ze studiami.

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny ponoszę odpowiedzialność prawną za działania lub zaniechania mojego

syna/mojej córki*.

Wyrażam zgodę na:

• podpisanie przez mojego syna/moją córkę podania o przyjęcie na studia oraz innych dokumentów niezbędnych

do przyjęcia na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki

2022/2023;

• ponoszenie  przez  mojego  syna/moją  córkę  opłat  za  usługi  edukacyjne  świadczone  na  rzecz  studentów

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od roku akademickiego 2022/2023.

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

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby  postępowania  rekrutacyjnego  mojego
syna/mojej córki* na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

.

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

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna
dla rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata, ubiegającego się o przyjęcie na studia

w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
w ramach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia 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 uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź.

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego,  zawarte w oświadczeniu dotyczącym rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego
kandydata  ubiegającego  się  o  przyjęcie  na  studia  w  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława  Strzemińskiego  w  Łodzi
przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iodo@asp.lodz.pl.

Dane  osobowe  podane  w  oświadczeniu  rodzica/opiekuna  prawnego  niepełnoletniego  kandydata,  o  których  mowa  w  pkt.  2,
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o przyjęcie  na studia w Akademii  Sztuk Pięknych im.  Władysława
Strzemińskiego w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( T.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
478)  oraz wykonania zobowiązania w zakresie ponoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług
drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Akademii. Dane mogą zostać także przekazane innym
podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,  na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także   przekazywane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej w dokumentacji dotyczącej studenta.

Dane osobowe, zawarte w niniejszym oświadczeniu i zamieszczone w dokumentacji  kandydatów nieprzyjętych na studia będą
przetwarzane  przez  okres  6  miesięcy  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  przyjęcie  na  studia  t.j.  30  września  roku
poprzedzającego rok akademicki, na który przeprowadzane było postępowanie o przyjęcie na studia, a po upływie tego terminu
zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe, zawarte w niniejszym oświadczeniu i zamieszczone w dokumentacji kandydatów
przyjętych  na  studia  będą  przetwarzane  w  okresie  odbywania  studiów,  a  następnie  zostaną  poddane  archiwizacji  i  będą
przechowywane przez 50 lat.

Każdemu, kogo dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdemu,  kogo  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących  jego  osoby,  ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia na studia niepełnoletniego kandydata, a w przypadku ich niepodania
niepełnoletni kandydat nie będzie mógł uczestniczyć w postępowaniu o przyjęcie na studia.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami:

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

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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tymi prawami. 
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w przygotowanych przeze mnie dokumentach multimedialnych, w ramach rekrutacji na studia 
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(czytelny podpis Kandydata) 

 


