
 

       Nr………………… 

                                                              
 

 

 
 

PODANIE – KWESTIONARIUSZ  
KANDYDATA NA STUDIA 

                                                            
Proszę o przyjęcie mnie na studia drugiego stopnia w roku. akad.................................., sem................................ 

na kierunku filologia, specjalność: język angielski, język rosyjski*, prowadzone w systemie:  stacjonarnym,   niestacjonarnym*,   

Specjalizacja: nauczycielska / tłumaczeniowa*  

DANE OSOBOWE (prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Nazwisko panieńskie: 

Imię ojca: 
PESEL: 
 

Data urodzenia (dd/mm/rr): Kraj pochodzenia: 

Miejsce urodzenia : 

(i kraj u obcokrajowców) 
Seria i nr dowodu tożsamości:…………………………… 
dowód osobisty □            paszport □           inny□ 

Obywatelstwo: Karta Polaka:    tak/ nie* 

Adres stałego zameldowania 
 

Ulica ........................................................................... 

Kod .......................  Miejscowość ………………..……… 

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

□ miasto                           □ wieś 

Adres do korespondencji 

Ulica 

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

Kod ....................... Miejscowość ............................................. 

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

Dane do kontaktu 

Telefon domowy (0-.........) ................................................ 

Telefon komórkowy ........................................................... 

e-mail ......................................................................... 

W razie wypadku proszę powiadomić:  

……………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

Telefon:………………………………………………………………… 

Ukończona szkoła wyższa 

Nazwa uczelni: .................................................................. 

………………………………...................................................... 

Kierunek studiów: ………………………………………..……….. 

………………………………………………………………….…….. 

Data ukończenia studiów:…………………………….…..………  

nr dyplomu ........................................................................     

Ocena na dyplomie ………………………………….…………… 

Uzyskany tytuł zawodowy ……………………………………….. 

Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata: 

□ praca na podstawie umowy (o pracę, o dzieło lub innej), 

□ emerytura, renta, zasiłek,  
 

 

□ własna działalność gospodarcza, 

□ inne 

Jestem absolwentką/em studiów drugiego stopnia* / studiów jednolitych magisterskich*: tak/nie* 

Dotyczy osób niepełnosprawnych 

Stopień niepełnosprawności ............................................ Okres, na jaki wydano orzeczenie ..................................... 

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu podałam/em zgodnie ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz umieszczanie ich w bazie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr133, poz.883.  
 

Warszawa, dnia ................................................              ................................................................ 

           Podpis kandydata 
* odpowiednie podkreślić 

Zdjęcie 

kandydata 



 

 

Wykaz załączników do podania – kwestionariusza –   (wypełnia Uczelnia) 
 

 

Załączniki: 

□ kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego 

stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz 

oryginał do wglądu 

□ 3 zdjęcia /37x52 mm/ 

□ kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość kandydata 

□ dowód opłaty rekrutacyjnej (300 zł) 

□ dowód wpłaty czesnego (........................ zł) 

□ podpisany przez studenta egzemplarz umowy uczelnia – student o 

świadczeniu nauki 

 

Dotyczy cudzoziemców: 

□ dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski 

□ zaświadczenie lekarskie 

□ dowód ubezpieczenia 

 

 

Potwierdzam zgodność danych osobowych kandydata z 

dowodem tożsamości: 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

           Data i podpis osoby przyjmującej dokumenty 

 

 

Dotyczy cudzoziemców: 

Potwierdzam, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku 

polskim na podstawie: 

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

 

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

 

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

 

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

Podpis egzaminatora języka polskiego jako obcego 

 

 
 

 

 


