
 

       Nr………………… 

                                                              
 

 

 
 

PODANIE – KWESTIONARIUSZ – 
KANDYDATA NA STUDIA 

                                                            
Proszę o przyjęcie mnie na studia I stopnia (licencjackie) w roku. akad.................................., sem................................ 

na kierunku filologia prowadzone w systemie*:    stacjonarne,   niestacjonarne,  niestacjonarne- wieczorowe 
 

język specjalności*: angielski / niemiecki / rosyjski        

drugi język*: angielski / niemiecki / rosyjski / hiszpański / inny …..................... 

Specjalizacja*: nauczycielska / tłumaczeniowa / nauczycielsko-tłumaczenia/ KwBMiA 

DANE OSOBOWE (prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Data urodzenia (dd/mm/rr)  

Miejsce urodzenia                                               
(i kraj u obcokrajowców) 

 

Obywatelstwo  
Karta Polaka: tak/nie* 

Kraj pochodzenia  

Nazwisko panieńskie (u mężatek)  

PESEL  

Seria i nr dowodu tożsamości  

dowód osobisty □            paszport □           inny□ 

 

 

Imię ojca  

Imię matki  

Adres stałego zameldowania 
 

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

 

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

□ miasto                           □ wieś 

Adres do korespondencji 

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

 

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

Dane do kontaktu 
 

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

 

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

 

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

Ukończona szkoła średnia 
 

Nazwa ....................................................................... 

 

...................................Miejscowość ............................. 

 

Rok ukończenia ........................................ 
Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata: 

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

□ własna działalność gospodarcza, 

□ emerytura, renta, zasiłek, 

□ inne 

 

Jestem absolwentem studiów pierwszego stopnia: tak / nie* 

Dotyczy osób niepełnosprawnych 
Stopień niepełnosprawności ............................................                                Okres, na jaki wydano orzeczenie ..................................... 

 

 

 

Zdjęcie 

kandydata 



 

KANDYDACI NA STUDIA PRZYJMOWANI SĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

rekrutacji oraz czynności związanych z tokiem studiów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 

133, poz. 883 z 1997 r.). 
 

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

 

           Podpis kandydata 
* odpowiednie podkreślić 

 

 

Wykaz załączników do podania – kwestionariusza –   (wypełnia Uczelnia) 
 

 

Załączniki: 

□ świadectwo dojrzałości  lub odpis 

□ 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Uczelni) 

 

Protokół postępowania kwalifikacyjnego 

 

 

Na podstawie złożonych dokumentów został/a Pan/i zakwalifikowany na studia I stopnia stacjonarne/niestacjonarne na kierunku 

filologia na I rok studiów, rozpoczynający się w semestrze zimowym/letnim w roku akademickim ………………………….. 

 

……………………………………………… 

                                (pieczątka i podpis) 

 


