Nr ewid. /PESEL/

Ankieta osobowa
Ankieta powinna być wypełniona czytelnie i dokładnie pismem drukowanym zgodnie
z danymi w dowodzie osobistym.
Proszę o przyjęcie mnie na studia drugiego stopnia – magisterskie*
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. Nazwisko panieńskie (u mężatek) ........................................................................................................
5. Adres stałego zameldowania: kod ................... miejscowość ...............................................................
ulica ...................................... nr domu ........... nr mieszkania .......... woj. ....................................
miasto/wieś * tel. dom .............................................

tel. kom

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

6. Adres do korespondencji ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Narodowość ...................................................

obywatelstwo ..........................................................

8. Seria i nr dowodu osobistego ................................................................................................................
wydany przez ........................................................................................................................................
9. Posiadam stopień niepełnosprawności (inf. do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych)
lekki, umiarkowany, znaczny* orzeczenie o niepełnosprawności ważne do ....................................
10. Ukończyłem szkołę średnią: nazwa szkoły ...........................................................................................
miejscowość ............................................. woj. ................................ rok ukończenia ........................
11. Ukończyłem studia pierwszego stopnia (licencjackie)
nazwa uczelni ....................................................................................................................................
miejscowość

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

woj.

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

kierunek ............................................................................................. rok ukończenia .....................
_________________________________
*odpowiednie zakreślić

12. Ukończyłem studia drugiego stopnia (magisterskie)
nazwa uczelni ......................................................................................................................................
miejscowość ........................................................... woj. ................................................................
kierunek ............................................................................................. rok ukończenia ...................
13. Wybieram język obcy (tylko kontynuowany)* angielski,

niemiecki

14. Pozostaję/nie pozostaję* na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (rodziców,
opiekunów, małżonka).
15. Deklaruję uiszczać czesne przez okres trwania studiów w następującej formie*
− rocznej
− semestralnej
− ratalnej – 3 raty
− ratalnej – 5 rat
(w przypadku zmiany zadeklarowanej formy opłat czesnego konieczne jest złożenie stosownego podania)

16. Adres e-mail (DRUKOWANYMI) ….................................................................................................
_________________________________
*odpowiednie zakreślić

DO ANKIETY ZAŁĄCZAM:
Lp.

Spis dokumentów

Zaznacz

1.
2.
3.
4.

Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
2 fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wyd.
dowodów osobistych
Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

□
□
□

5.


Podpis kandydata
w przypadku odbioru
dokumentów

□
□

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.).

Dnia ............................... r

Prawidłowość danych zawartych w ankiecie
stwierdzam własnoręcznym podpisem

........................................................
(podpis kandydata)

Przyjmujący ankietę

.......................................................
(podpis, data)

