Poznań..........................
PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE – SP SAE 201......
2 semestry, od …................... do ….................. , edycja 201....
A. Kandydat:
1. Nazwisko…………………………......…..................….................2. Imiona:...…..................................................................…......…..
3. Data i miejsce urodzenia: ………………................….…..............................................................................................................
4. PESEL……………….....................…..... NIP.................................................................................................................................
5. Imiona rodziców: ………………………………....………….....…………................……….........................…….......................................…..
6. Stały adres zameldowania: ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
tel.: …………….................................................. konto mailowe …...............................................................................................
7. Adres do korespondencji.......................................................................................................................................................
8. Ukończone studia, nazwa i adres Uczelni..............................................................................................................................
9. Wydział, kierunek..................................................................................................................................................................
10. Posiadany tytuł: mgr, mgr inż, inż.......................................................................................................................................
11. Data ukończenia Uczelni......................................................................................................................................................
B. Do podania załączam:
1.Potwierdzona notarialnie kserokopia dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych dowolnych magisterskich,
natomiast inżynierskie tylko na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.
2. Kserokopię - skan dowodu osobistego.
3. Aktualną fotografię 2 szt.
4. Curriculum Vitae.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
7. Dowód wpłaty (wpisowe na studia – 100 zł. I opłata rekrutacyjna – 100 zł.) razem 200 zł. Na konto 29 1090 1362 0000 0000 3601
7894, subkonto 293.12........., tytuł wpłaty: SP SAE z podaniem imienia, nazwiska, adresu Uczestnika i terminu SP.
8. Zaadresowaną kopertę zwrotną.
C. Opłaty za studia podyplomowe ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE
1. Wpisowe na studia – 100 zł. 2. Opłata rekrutacyjna – 100 zł.
3. Opłata za studia II semestry 5000 zł., (semestr pierwszy - 2500 zł. +200 zł., semestr drugi – 2300 zł.)
D. Po otrzymaniu decyzji Kierownika Studium o zakwalifikowaniu Kandydata na Studia Podyplomowe, należy wnieść:
Opłatę za pierwszy semestr w kwocie 2700 zł., na konto: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.
Tytuł wpłaty: subkonto 293.12......, SP SAE z podaniem imienia, nazwiska, adresu Uczestnika i terminu SP. Opłatę za drugi semestr w
kwocie 2300 zł. , na podane konto, w wyznaczonym terminie.
Fakturę za dokonaną wpłatę można otrzymać w terminie do siedmiu dni po wpłacie. Fakt ten należy zgłosić pisemnie do Działu
Finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań lub dzf@up.poznan.pl
E. Podanie, dowód wpłaty i załączniki wymienione w punkcie B, należy przesłać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres:
Biuro SP SAE UP, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28 i w postaci elektronicznej na konto biurosae@up.poznan.pl
F. Akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać postanowienia Regulaminu SP SAE i do regulowania opłat za studia podyplomowe, w
wyznaczonych terminach i wysokości.
1. W przypadku rezygnacji ze studiów kwota opłaty wpisowej i rekrutacyjnej nie podlega zwrotowi.
2. Wniesiona opłata za I semestr, może być zwrócona tylko w przypadku zgłoszenia rezygnacji ze studiów, czternaście dni przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
3. O zamiarze rezygnacji ze studiów, należy zawiadomić pisemnie, Biuro SP SAE i odebrać złożone dokumenty.
4. Rezygnacja ze studiów po ich rozpoczęciu, nie zwalnia od wniesienia opłaty za I i II semestr i nie powoduje zwrotu, wniesionej
opłaty.
…………………………......................................................……
(data i czytelny podpis kandydata)

Decyzja Kierownika SP SAE o zakwalifikowaniu Kandydata na Studia Podyplomowe (data, podpis)

