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Zał. nr 2 
 
Ankieta  dla kandydatów  na studia  podyplomowe  „Kolor w kreacji wnętrz” 
Rok akademicki 2017/2018  
Wydział: Architektury Wnętrz  
Kierunek: Architektura Wnętrz 
 
( ankietę razem z innymi dokumentami wysyłamy na adres e-mail waw@asp.waw.pl lub składamy osobiście w 
Dziekanacie Wydziału Architektury Wnetrz, ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa)  

I. Wypełnia kandydat: 
1. Imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Data i miejsce urodzenia 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Narodowość 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Obywatelstwo 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji) 
 

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

6. Telefon i adres e-mail 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
9. Rodzaj ukończonych studiów  
a/ I stopnia (licencjackie)     b/ II stopnia( magisterskie) c/ magisterskie jednolite 
( niepotrzebne skreślić) 

 

10. Nazwa uczelni  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Kierunek studiów i rok ukończenia 
 

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

12. Informacja o dotychczasowej działalności w obszarze sztuki i projektowania  
( nieobowiązkowo)  
 

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

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

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

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

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust.Nr.133 poz.833. 
 

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

 
 
 
 
 
Uwaga:  
oprócz ankiety kandydat składa lub wysyła e-mailem  na adres Dziekanatu AW 
( waw@asp.waw.pl , tel.  (22) 628 92 54 ) 
- podanie ( Zał. nr 1 - plik do pobrania)  
-  scan  dyplomu ukończenia studiów  
- dowód wpłaty (opłaty rekrutacyjnej wys. 50 zł na konto WAW ASP w Warszawie  
nr konta 42 1240 6247 1111 0000 4973 5794 
z dopiskiem:  Studia podyplomowe AW rekrutacja + imię i nazwisko)  
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II. Wypełnia Komisja Kwalifikacyjna 
 
Komisja Kwalifikacyjna  w składzie:  
Przewodniczący Komisji Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz  
dr hab. Włodzimierz Bazyli Kasulak-Wiśniewski, prof. ASP 
 
Kierownik Studiów  
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska, prof. ASP 
 
członek Komisji   
dr Tomasz Knorowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decyzją Komisji kwalifikacyjnej ds. Studiów Podyplomowych AW ASP w Warszawie  

na  posiedzeniu w dniu  …………………………………………………………………………………….  
 

Pan/Pani…………………………………………………………………………………………………………… 
 
zastał/została zakwalifikowana na studia podyplomowe „Kolor w kreacji wnętrza”  
 
Podpisy członków Komisji  
 
Przewodniczący Komisji …………………………………………………………………………………. 
Kierownik Studiów          …………………………………………………………………………………. 
Członek Komisji               …………………………………………………………………………………. 

 
 
Uwaga: 
 do dnia rozpoczęcia zajęć (20 października 2017 r. ) 
osoba zakwalifikowana  powinna  podpisać umowę na usługi edukacyjne i opłacić wpisowe 
wys. 200,00 PLN na konto WAW ASP w Warszawie nr 42 1240 6247 1111 0000 4973 5794 
 


