
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO* 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

*dotyczy osób niebędących studentami Akademii 
 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Słuchaczy Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  
w Gdańsku na kurs dokształcający w zakresie przygotowania pedagogicznego. 
 
Status zgłaszającego: student/doktorant/inny uczestnik 
 
Nazwa uczelni ………………………………………………………….……………………………. 

Nazwa Wydziału ………………………………………………………….…………………………………………….. 

Kierunek studiów ……………………………………….……………………………………………. Specjalność  ........................................................................  

Rodzaj studiów licencjackie / magisterskie (niewłaściwe skreślić) Rok ukończenia studiów ……………………. 

ANKIETA 
 

nazwisko:  ..................................................................................................................................................................................................................................  

nazwisko rodowe:  .....................................................................................................................................................................................................................  

imiona:  ......................................................................................................................................................................................................................................  

data urodzenia:  .........................................................................................................................................................................................................................  

miejsce urodzenia:  ....................................................................................................................................................................................................................  

imiona rodziców:  ......................................................................................................................................................................................................................  

PESEL (nr paszportu dla obcokrajowców):  ................................................................................................................................................................................  

adres zameldowania:  ................................................................................................................................................................................................................  

adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania): ..........................................................................................................  

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

telefon kontaktowy: ..................................................................................................................................................................................................................   

adres e-mail:  .............................................................................................................................................................................................................................  

 Oświadczam, że podane dane są zgodne z moim dowodem osobistym (paszportem)  oraz, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki  
w Gdańsku z siedzibą przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 Gdańsk w celu realizacji zadań związanych z obsługą kursu dokształcającego w Studium Pedagogicznym 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 
Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) zostałem poinformowana/y, iż: 
- administratorem moich danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z siedzibą przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 Gdańsk, 
- moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, 
- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w kursie dokształcającym. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Cennikiem opłat za Studium Pedagogiczne (właściwe Zarządzenie Rektora Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 
obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w danym roku akademickim). 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku. 
 

…………………………..……………………………..…………… 
data i czytelny podpis kandydata  

 
Zakwalifikowano / nie zakwalifikowano (niewłaściwe skreślić) do przyjęcia do Studium Pedagogicznego. 
 
Słuchacz został wpisany do Rejestru Słuchaczy Studium Pedagogicznego pod numerem rejestru …………………………………………………….. 
 

 
 

……………………………………….…………………………………………… 
pieczęć i podpis Kierownika Studium Pedagogicznego / pracownika Biura Działu Nauczania 

Załączniki: 
1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
2. Dowód opłaty za studia. 


