INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ
placówki oświatowe

STUDIUM PSYCHOLOGII INTEGRACYJNEJ

NR INDEKSU

STUDIUM PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII

http://www.psychologia.org e-mail: sekretariat@psychologia.org
03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, tel. 22 397-45-15, 503 616-190.
tel. 61 67-85-0-85, 32 72-75-185, 71 71-60-315, 58 743-62-25, 12 39-50-120, .
WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NR NABORU
(wypełnia IPS)

J a, ni ż ej podpi sana/ y: ..............................................................................
im i ę oj ca: ...............................................................................................
dat a urodz eni a..................... mi ej sce urodz eni a..........................................
z am el dowana/ y: . ......................................................................................
nr P ES E L …............................................................................................
t el . kont akt ow y: .....................................e-m ai l : ......................................
adres kont akt owy: ....................................................................................
ost at ni o ukończ ona szkoł a: .......................................................................
wcz eśni ej ukończ one kursy o podobnej t em at yc e ........................................

.........................................................................................................................................................
oświ adcz am , iż wybi eram ki erunek ksz t ał ceni a:
□ psych ot erapi a

□ ps yc hot roni k a – paraps ych ol ogi a

□ bi ot roni ka - t erapi e nat ural ne

Dec yd uj ę si ę odb yć naukę w mi eści e: □W arsz awa □P oz nań □Kat owi ce □S opot

Moje motywacje do podjęcia nauki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
...............................................................................
dat a i podpi s

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres: Instytut Psychologii Stosowanej, Al. Stanów Zjednoczonych 24,
03-964 Warszawa lub zostawić w zaklejonej i podpisanej kopercie na recepcji Zespołu Szkół nr 37 pod w/w
adresem. Prosimy dołączyć: 4 podpisane fotografie, kserokopię świadectwa/dyplomu ostatnio ukończonej szkoły,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku oraz wydruk lub
kserokopię wpłaty.
Opłatę wstępną za naukę (wpisowe) oraz rozmowę kwalifikacyjną - w wysokości: 300 zł + 30 zł (coaching 250 zł)
należy uiścić na konto: (kierunki: psychotronika, biotronika, psychografologia)
Studium Psychologii Integracyjnej 28213000042001054299150001,
(kierunek: psychoterapia) Studium Psychologii i Psychoterapii 36213000042001054298990001.
W przypadku nie zakwalifikowania kandydata przez komisję opłata wstępna za naukę zostaje zwrócona w całości.

