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*niepotrzebne skreślić 

 

.……................................................. 
                                                                                                                                                        data wpływu, podpis pracownika Dziekanatu   

KWESTIONARIUSZ 
 

Nazwisko 
 

  

Imię 
 

 

Drugie imię  Płeć  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  Obywatelstwo  

Email  Telefon kontaktowy  

Miejsce zamieszkania 
przed rozpoczęciem 
studiów 

wieś/miasto* 
 

  

Adres zamieszkania 

Ulica i nr  Kod pocztowy  

Miejscowość    

Adres korespondencyjny, jeżeli inny niż wyżej 

Ulica i nr  Kod pocztowy  

Miejscowość    

 
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe, a dane osobowe zgodne z dokumentem tożsamości. 
 

.……................................................. 
data i podpis 

 

      
Toruń, dnia .................................................. 

 

Nazwisko 
 

 

Imię 
 

 

Dziekan 
Wydziału Finansów i Zarządzania 
 

PODANIE 
 
  
Proszę o przyjęcie mnie na studia przez przeniesienie do Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Wydział Finansów i Zarządzania  

na semestr …....  (zimowy/letni )*  w roku akademickim …………………..…………………… 

studia: pierwszego stopnia licencjackie/pierwszego stopnia inżynierskie/drugiego stopnia/jednolite magisterskie* 

kierunek: ………………………………………………………………….. 

specjalność: ………………………………………………………………….. 

forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne* 

.……................................................. 
data i podpis  
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*niepotrzebne skreślić 

 

 
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

a) dokumenty potwierdzone przez uczelnię, którą student opuszcza: 

 zgoda  uczelni na przeniesienie (przeniesienie nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów), 

 zaświadczenie o zrealizowanych studiach, w tym okresie studiowania (daty dzienne), poziomie kształcenia, kierunku, profilu 
kształcenia, formie studiów, liczbie zaliczonych semestrów/ lat studiów,  

 lista zaliczonych przedmiotów w ujęciu semestralnym (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów 
ECTS),  

 sylabusy zaliczonych przedmiotów,  

b) poświadczona przez WSB w Toruniu (oryginały dokumentów do wglądu) lub notarialnie kserokopia:  

 świadectwa dojrzałości  - na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, 

 dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - na studia drugiego stopnia, 

c) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł - przelew na konto numer 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852  
(w tytule: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia), Nie dotyczy studentów WSB. 

d) umowa o świadczenie usług edukacyjnych (parafowana na każdej stronie) w dwóch egzemplarzach, 
e) podpisany akt ślubowania, 
f) 1 kolorowe zdjęcie (wymiary: 35 x 45 mm), 
g) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

zaświadczenie od logopedy potwierdzające brak wad wymowy, które uniemożliwiałyby podjęcie pracy w przedszkolu lub 
klasach I-III szkoły podstawowej. 

 
    


