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..................................................................       
                     (Nazwisko i imię Kandydata) 

.................................................................. 
                     (Adres do korespondencji) 

.................................................................. 
                     (Numer telefonu)  
        

.................................................................. 
        (Adres e-mail – wskazany w procesie Rekrutacji) 

        

 
 

WNIOSEK O PRZYGOTOWANIE PROPOZYCJI W ZAKRESIE KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA   

 

Wnoszę o przygotowanie propozycji wpisu na studia na kierunku ....................................................... na Wydziale / w Filii1 

............................................................................., Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie  

studia stacjonarne/niestacjonarne1 pierwszego stopnia/ jednolite magisterskie1. 

 

Oświadczam, że: 

[   ] jestem studentem Uczelni: ………………………………………………………….. Wydział/Filia1 ………………………………………  

kierunek: ……………………………………….,  studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia/ jednolite magisterskie1 

i chciałbym(-abym)  

[   ] przenieść się na studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji (PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI)  

[   ] wziąć udział w rekrutacji na studia w trybie ogólnym (REKRUTACJA)  

 

[   ] nie posiadam statusu studenta i chciałbym(-abym) wziąć udział w rekrutacji na studia w trybie ogólnym (REKRUTACJA)  

 
Przebieg moich dotychczasowych studiów2 : 

1. Uczelnia __________________________________________ w _________________ kierunek ____________________  

poziom studiów3 ___________________________________, w latach _______________________________________:  

[  ] Studia ukończyłem(am)  

[  ] Jestem Studentem, zaliczonych semestrów4 ___________________, ostatni semestr, na który dokonano wpisu ____ 

[  ] Jestem skreślony(a) z listy studentów, zaliczonych semestrów3 _________, ost. sem., na który dokonano wpisu ____ 

 

Załączniki:  

[   ] Karta przebiegu studiów z dnia ______________________ 

[   ] zaświadczenie dotyczące statusu studenta5 

[   ] Dyplom nr _____________ z dnia _____________ wraz z suplementem  

 
1 niepotrzebne skreślić;  
2 proszę wskazać studia, które mają stanowić podstawę kontynuacji kształcenia i przeniesienia osiągnięć 
3 proszę wskazać: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie  
4 wskaż zaliczone semestry np. 1-3 lub 1, 2, 3 
5 zaświadczenie powinno zawierać informację o kierunku studiów, czy osoba posiada status studenta / czy została skreślona z listy studentów / liczbie zaliczonych 
semestrów na tym kierunku studiów (jeśli ww. informacje nie znajdują się w Karcie przebiegu studiów).   
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2. Uczelnia __________________________________________ w _________________ kierunek ____________________  

poziom studiów ___________________________________, w latach _______________________________________:  

[  ] Studia ukończyłem(am)  

[  ] Jestem Studentem, zaliczonych semestrów3 ___________________, ostatni semestr, na który dokonano wpisu ____ 

[  ] Jestem skreślony(a) z listy studentów, zaliczonych semestrów3 _________, ost. sem., na który dokonano wpisu ____ 

 

Załączniki:  

[   ] Karta przebiegu studiów z dnia ______________________ 

[   ] zaświadczenie dotyczące statusu studenta4 

[   ] Dyplom nr _____________ z dnia _____________ wraz z suplementem  

 

 

 
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że propozycja w niniejszej sprawie zostanie mi wysłana na adres e mail wskazany we wniosku.  

 

 
 

 

 

………………………………… 
Data, podpis 
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