LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW


w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia: świadectwo
dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku i zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB /
świadectwo maturalne uzyskane za granicą – KSEROKOPIA* + ORYGINAŁ DO
WGLĄDU;



w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:


dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (wraz z suplementem) –
KSEROKOPIA* + ORYGINAŁ DO WGLĄDU;



zaświadczenie z właściwego dziekanatu dokumentujące średnią ocen z całego
toku studiów;



ewentualnie: dyplom z wyróżnieniem lub inny dokument poświadczający
uzyskanie takiego dyplomu;



wyłącznie na kierunek Kryminologia: oświadczenie o zaliczeniu lub niezaliczeniu
30 godzin przedmiotu „Kryminologia” (wzór poniżej);



podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego
kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;



KOPIĘ dowodu osobistego albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu) + ORYGINAŁ
DO WGLĄDU;



aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych;



podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane
po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii w formacie elektronicznym
(UWAGA: status zdjęcia „Czekający na akceptację” nie ma wpływu na możliwość
wydruku podania o ELS);



dowód uiszczenia opłaty za ELS;



upoważnienie do złożenia dokumentów [wzór] – w przypadku gdy dokumenty
kandydata składane są przez osobę trzecią
Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy
przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w
imieniu kandydata). Osoba składająca dokumenty musi przedstawić do wglądu dowód osobisty kandydata (lub w przypadku
cudzoziemca – paszport), w celu poświadczenia kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, dopuszcza się dostarczenie
kserokopii dowodu (paszportu) poświadczonej notarialnie albo poświadczonej przez Biuro ds. Rekrutacji UW lub odpowiedni
urząd jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd gminy), bądź polską placówkę dyplomatyczną w przypadku kandydata
przebywającego za granicą. UWAGA! Podania z IRK muszą być podpisane przez kandydata.

*Prosimy o skserowanie oryginału dokumentu. Odpis to nie kserokopia i nie może być składany
w procesie rekrutacji.

imię i nazwisko……………………………..……………………………………..
studia stacjonarne/zaoczne1

OŚWIADCZENIE – KIERUNEK KRYMINOLOGIA

Oświadczam, że w czasie odbytych dotychczas studiów
w…………………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę uczelni)

na wydziale………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę wydziału)

zaliczyłam(em)/ nie zaliczyłam(em)2

co najmniej 30 godzin dydaktycznych przedmiotu KRYMINOLOGIA.

podpis

1
2

właściwe zakreślić
właściwe zakreślić

