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Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia 
z innej uczelni lub uczelni zagranicznej 

PESEL 
Ankieta osobowa kandydata 

 

Nazwisko Imię Drugie imię Płeć 
Mężczyzna/Kobieta* 

Data urodzenia  (rrrr–mm–dd) Miejsce urodzenia Nazwa państwa urodzenia Imię ojca Imię matki 

Nazwisko rodowe kandydata Narodowość Obywatelstwo 

Drugie obywatelstwo Karta Polaka 
Tak/Nie* 

Seria i nr paszportu (dotyczy cudzoziemców) Nazwa państwa wydania paszportu (dotyczy cudzoziemców) 

 

Adres zamieszkania 
 

Ulica Nr domu Nr mieszkania Kod pocztowy Miasto/Wieś* Poczta (miasto/miejscowość) 

Miejscowość Województwo Kraj 

Telefon Adres e-mail 

Adres do korespondencji (jeśli inny od adresu zamieszkania) 
Ulica Nr domu Nr mieszkania Kod pocztowy Miasto/Wieś* Poczta (miasto/miejscowość) 

Miejscowość Województwo Kraj 

Telefon Adres e-mail 

 

Studiuję w: 
 

Uczelnia Nr albumu 

Wydział 

Kierunek 

Rok Semestr Forma studiów 
(stacjonarne, niestacjonarne) 

Rodzaj studiów 
(licencjackie, inżynierskie, magisterskie) 

    

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia w Politechnice Łódzkiej: 
 

Wydział 

Kierunek 

Rok Semestr Forma studiów 
(stacjonarne, niestacjonarne) 

Rodzaj studiów 
(licencjackie, inżynierskie, magisterskie) 

Profil studiów 
(praktyczny, ogólnoakademicki) 

     

 

Wypełnia Uczelnia macierzysta kandydata 
Decyzja Rektora lub jego odpowiednika realizującego kształcenie na kierunku, na którym kandydat aktualnie studiuje  

 
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data, podpis Rektora 

Oświadczam, że znane mi są zasady przyjęć na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej w Politechnice Łódzkiej, 
zawarte w Uchwale Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia 
w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
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Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) 
o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

 

 

............................., dnia...................................... podpis kandydata ........................................................................... 
 
 
 

Wypełnia Politechnika Łódzka 
 
 
 
data złożenia wniosku w Dziekanacie Wydziału .................................   podpis osoby rejestrującej  …………............................................... 
 
 
 

Decyzja Prodziekana 
 
Przyjmuję/Nie przyjmuję*: 
 

Imię Nazwisko PESEL 

na Wydział 

Kierunek Ścieżka kierunku 

Rok Semestr Forma studiów 
 

stacjonarne / niestacjonarne * 
 

Rodzaj studiów 
 

licencjackie / inżynierskie / magisterskie * 

Profil studiów 
 

praktyczny / ogólnoakademicki * 

 
 
 
 
      ……...................................................................................... 
      Data i podpis Prodziekana 
 
 
 
Potwierdzam, że dokumenty kandydata znajdują się w Dziekanacie 
 
 
 
 
Data i podpis………………………………....................................... 
 
 
 
 
 

Wypełnia Dział Rekrutacji (w przypadku pozytywnej decyzji) 
 
 
data wpłynięcia podania do Działu Rekrutacji    podpis osoby rejestrującej .................................................... 

 
 

Nadany nowy numer albumu       
 
 
      .................................................................................................................... 
 
      data nadania numeru i podpis osoby upoważnionej w Dziale Rekrutacji 

 

 
* właściwe podkreślić 


