Jego Magnificencja Ksiądz Rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA
Kierunek: TEOLOGIA
Studia: STACJONARNE, CYKL „A” (alumni)

I. Kandydat:
Nazwisko i imię/imiona:

……………………………………………………………………………………………………………………

Syn:

…………..…………..…… i

……………..……… z domu: …………….…………………

Data ur.:

……………..……… w/we:

…………..………… stan cywilny:

Seria i numer dowodu:

………………………………..… PESEL: …………………………………..……………..…………

Ukończona szkoła średnia:

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

…………………..…

Świadectwo dojrzałości wydane w: …………………………………………………………………………………………………………
dnia: ………………………….……… nr …………………………………………….………………………………………………………………
Studia (studium):

…………………………………………………………………………………………………………………

Dyplom:

…………………………………………………………………………………………………………………

Orzeczenie

odpowiedniego

organu

o

niepełnosprawności:

posiadam/nie posiadam*
Wykonywana praca:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres zameldowania:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

…………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:

…………………………………… email:

…………………………………..……………..………

II. Ocena kwalifikacji kandydata:
Dlaczego chcę studiować teologię:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dotychczasowe zaangażowanie w życie Kościoła (parafia, diecezja, grupa, wspólnota itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Znajomość języków: ………………………………………………………………………………….……………………………………………
* niepotrzebne skreślić

REKRUTACJA

L.p.

Zestawienie punktów1 (wypełnia kandydat)
Poziom egzaminu2
Oceny / punkty
Przedmioty maturalne
P, R, SL, HL
z egzaminu

Punkty
rekrutacyjne

1.
2.
3.
Razem
Ocena z religii (świadectwo ukończenia szkoły średniej): …………………………………………….…………………

…………………………………………………………..
(miejscowość, data)

Wrocław, dnia ……………………….………

…………………………………………………………..
(podpis kandydata)

……………………………………………………………….……
(podpis przyjmującego dokumenty)

Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:
1.

Komisja Rekrutacyjna stwierdza: suma punktów rekrutacyjnych kandydata wynosi:

2.

Biorąc pod uwagę wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz orzeczenie lekarskie o stanie
zdrowia kandydata Uczelniana Komisja Rekrutacyjna postanawia:

Przyjąć/nie przyjąć* …………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko)

na I rok studiów na kierunek teologia.

…………………..……………………………………………………………
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* niepotrzebne skreślić
Punkty oblicza się zgodnie z zasadami rekrutacji na PWT, opisanymi w załączniku do Uchwały rekrutacyjnej
(www.pwt.wroc.pl).
2
Poziom egzaminu: P– podstawowy; R – rozszerzony; SL, HL – Matura Międzynarodowa.
1

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
















Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław.
Inspektorem Ochrony Danych PWT jest Sekretarz Generalny PWT.
Pana dane osobowe będą przetwarzane dla następujących celów: przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na studia, dokumentowania przebiegu studiów, oraz wykorzystywane w celach
statutowych, archiwalnych i statystycznych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183).
Rozporządzenie 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).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały
zebrane.
Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
Podane przez Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wskazanych celów.
Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z uwzględnieniem przepisów prawa: prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do usunięcia danych.
Ma Pan prawo wnieść skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Archidiecezji
Wrocławskiej.
Ponadto Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

Przyjmuję do wiadomości, że PWT nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez
kandydata na studia.
……………………………………………………………………………
podpis kandydata
Wrocław, dnia ……………………………………………………

