nr identyfikacyjny

Ankieta osobowa dla cudzoziemców
Ankieta powinna być wypełniona czytelnie i dokładnie pismem drukowanym
zgodnie z danymi w paszporcie i ze stanem faktycznym.
Proszę o przyjęcie mnie na studia pierwszego stopnia – licencjackie*
a) stacjonarne

na kierunek studiów:

b) niestacjonarne: - weekendowe
- e-learning

TURYSTYKA I REKREACJA

DANE KANDYDATA:
1. Nazwisko: ............................................................ Imiona: .................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: dzień ................. miesiąc ...................................... rok ........................
w ................................................... woj. ............................................... kraj ........................................
3. Imiona rodziców: ...................................................................................................................................
4. Adres stałego zameldowania: kod ..................... miejscowość ..............................................................
ulica .............................................. nr domu ......... nr mieszkania .......... woj. ..............................
tel. dom .....................................................

tel. kom. .......................................................................

5. Adres do korespondencji: ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Nazwisko, adres i telefon osoby, którą należy zawiadomić w razie nagłej sytuacji ...............................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
8. Narodowość ...................................................... obywatelstwo ............................................................


oświadczenie (wyłącznie do celów statystycznych)

mam polskie pochodzenie
- posiadam Kartę Polaka
- posiadam prawo stałego pobytu na terytorium RP*

nie mam polskiego pochodzenia

9. Nr paszportu ..........................................................................................................................................
10. Ukończyłem szkołę średnią: nazwa szkoły: ...........................................................................................
.................................................................................................................................................................
miejscowość: ........................................................................................ rok ukończenia .......................
11. Na studiach stacjonarnych wybieram dwa języki obce:
pierwszy kontynuowany (podkreślić jeden): angielski lub niemiecki
drugi (podkreślić jeden): francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki
12. Na studiach niestacjonarnych wybieram jeden język obcy kontynuowany: angielski lub niemiecki*
∗odpowiednie podkreślić

13. Moim językiem ojczystym jest

...........................................................................................................

14. Posiadam wystarczającą znajomość języka polskiego by studiować w tym języku*
tak

nie

Uzyskane certyfikaty języka polskiego (w przypadku ich posiadania):
.......................................................................................................................................................................
15. W Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku pragnę studiować ponieważ:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

16. Adres e-mail (DRUKOWANYMI) .......................................................................................................
∗

odpowiednie zakreślić

DO ANKIETY ZAŁĄCZAM:
lp.

Spis dokumentów

Podpis kandydata w
przypadku odbioru
dokumentów

1. Świadectwo dojrzałości opatrzone apostille, uprawniające do ubiegania się
o przyjęcie na studia w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca
świadectwo oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego z listy
tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub placówkę konsularną RP w kraju
wystawienia świadectwa
2. Kopia paszportu
3. Kopia wizy, karty pobytu lub innego dok. uprawniającego do pobytu na terenie RP
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań
do podjęcia kształcenia
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub NNW na okres kształcenia
w Polsce albo kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
6. 2 fotografie o wymiarach 37x52mm, bez nakrycia głowy
7. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
8. Dokument poświadczający znajomości języka polskiego lub oświadczenie o
znajomości języka polskiego w stopniu wystarczającym do studiowania w języku
polskim
9. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na studia w WSTiH, potwierdzone
notarialnie i przetłumaczone na język polski - dotyczy kandydatów niepełnoletnich
(data urodzenia po 1.X.1999)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla realizacji sprawnego
funkcjonowania procesu dydaktycznego Uczelni (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych - tekst jednolity, Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).

Prawidłowość danych zawartych w podaniu
stwierdzam własnoręcznym podpisem

Dnia .............................. r.
.....................................................
(podpis kandydata)

Przyjmujący ankietę
.....................................................................
(podpis, data)

