Do:
J.M. Rektor
Polsko-Japońskiej Akademii
Technik komputerowych

Podanie
Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe na Wydziale Informatyki,
na kierunek Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych
1. Nazwisko.......................................... Imiona...........................................................
2. Data i miejsce urodzenia..........................................................................................
3. Imiona rodziców......................................................................................................
4. Telefon…………………………… 5. E-mail…………………………………….
6. Adres zamieszkania: ul. ..............................................………………… ............ kod ........................
miejscowość......................................................................................................................................................

7. Adres korespondencyjny: ul. ..............................................………………… ............ ……………..
kod …………..miejscowość..............................................................................................................................

6. Seria i nr dowodu tożsamości...................................................................................
7. PESEL: ............................ NIP (w przypadku otrzymywania faktury z PJWSTK): ..................................
8. Ukończona szkoła wyższa: .......................................................................................
.......................................................................................................................................
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I. Zajęcia jakie wybieram z pierwszej grupy przedmiotów (w pierwszym semestrze - 3 lub 4):
1. Wprowadzenie do programowania (Java)
2. Systemy operacyjne
3. Sieci komputerowe
4. Projektowanie relacyjnych baz danych
5. Projektowanie systemów informacyjnych
II. Zajęcia jakie wybieram z drugiej grupy przedmiotów w drugim semestrze (łącznie z
wymaganiami wzięcia odpowiednich przedmiotów w pierwszym semestrze lub jednocześnie w
drugim semestrze) - łącznie w obu grupach ma być siedem wybranych przedmiotów
6. Programowanie aplikacji (Java) – wymaga 1
7. Programowanie w relacyjnych bazach danych – wymaga 4
8. Budowa i integracja systemów informacyjnych – wymaga 4 i 5
9. Zarządzanie projektami informatycznymi – wymaga 5 i jednocześnie 8
10. Hurtownie danych – wymaga 4 i jednocześnie 7
11. Tworzenie aplikacji .NET – wymaga 4 i jednocześnie 7

Prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

......................................................
data i podpis kandydata
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji na studia,
dokumentowania przebiegów studiów oraz wykonywania innych zadań i uprawnień wskazanych w
obowiązujących przepisach prawa, w tym wykorzystywania ww. danych do celów: statutowych,
statystycznych i archiwalnych. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, w jakich są zbierane.
Administratorem danych osobowych jest Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych
(PJATK) z siedzibą przy ul. Koszykowej 86 02-008 Warszawa.
Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniem 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).
Przyjmuję do wiadomości, że:
- mam prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do ich
usunięcia,
- niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki została udzielona.

......................................................
data i podpis kandydata
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