
 

                     

 

 

 

 

JEGO MAGNIFICENCJA 

Prof. zw. dr hab. Teresa Martyniuk 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński 

 

 

 

Podanie o przyjęcie na studia na Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny 
Sopockiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Sopocie i Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku  

 

Proszę o przyjęcie mnie (imię i nazwisko)…………………………………………………… 
do Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku i Sopockiej Szkoły Wyższej na studia pierwszego 
stopnia na kierunku Business and Languages prowadzone systemem*:  

 

� stacjonarnym    � niestacjonarnym   

 

 

Oświadczam, że moja znajomość języka angielskiego odpowiada poziomowi europejskiej 
klasyfikacji B1. Oświadczam również, iż moja znajomość tego języka jest na poziomie 
komunikatywnym. 

 

 

 

 

 

 

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

 data i podpis przyjmującego podanie                        podpis kandydata na studia 

 

*  zaznaczyć właściwe 



 

 

                      

        Ankieta osobowa kandydata na studia  

KANDYDAT 

DANE PODSTAWOWE 

nazwisko 

            

pierwsze imię 

 

drugie imię 

 

płeć* 

M �;  K � 

imię ojca 

 

imię matki 

 

data urodzenia 

 

miejsce urodzenia 

 

województwo 

urodzenia 

kraj urodzenia narodowość obywatelstwo nazwisko panieńskie 

PESEL(lub inny nr identyfikacyjny w przypadku 

cudzoziemców) 

seria i nr dokumentu tożsamości* (dowód osobisty � / paszport�) / 

wydany przez 

 

ADRES ZAMELDOWANIA 

kod:……………………………….. …..miejscowość: …………………………….........……………… miasto        wieś 

ulica: ………………………………………………………… nr domu:………………………… nr lokalu:………………………………. 

województwo:………………............... …………………….państwo:………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA (DO KORESPONDENCJI) 

kod:……………………………….. …..miejscowość: ……………………………................ … miasto          wieś 

ulica: ………………………………………………………… nr domu:………………………… nr lokalu:………………………………. 

województwo:………………............... …………………….państwo:………………………………………………………………… 

TELEFON  

TELEFON KOM  

E-MAIL  

SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO  

WYDANY PRZEZ  

NR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI  

DATA WYDANIA ŚWIADECTWA  

NR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW  

DATA WYDANIA DYPLOMU  

UKOŃCZONA SZKOŁA ŚREDNIA/WYŻSZA  

Czy posiada Pan/Pani orzeczenie o niepełnosprawności   TAK          NIE 

 
 
 
 

  

  

  



 
 

SKĄD DOWIADZIELI SIĘ PAŃSTWO O OFERCIE EDUKACYJNEJ UCZELNI? 

INTERNET  PLAKATY, BILBORDY  

ZNAJOMI STUDIUJĄCY W UCZELNI  TARGI EDUKACYJNE  

ZNAJOMI ABSOLWENCI UCZELNI  PREZENTACJA W SZKOLE ŚREDNIEJ  

KOLEDZY Z PRACY  PRASA  

JĘZYK OBCY 

Wybieram w czasie studiów język obcy : 

j. niemiecki � 
(preferowany język przez 

pracodawców) 

j. włoski � j. hiszpański � j. szwedzki � 

 

Do ankiety osobowej załączam: 

L.p. Spis dokumentów Uwagi 

1. 
Kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni 

 

2. 

3 aktualne fotografie kandydata, zgodne z 

wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych 

 

3. Kopia dowodu osobistego  

4. Kopia dowodu wpłaty rekrutacyjnej   

 

Prawidłowość danych zawartych w ankiecie osobowej stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Gdańsk, dnia ……………………….r.            …….………………………..……….. 

              podpis kandydata na studia 

Przyjmujący ankietę osobową 

………………………………………………… 

(podpis data) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby Uczelni Ateneum – Szkoły Wyższej w 

Gdańsku oraz Sopockiej Szkoły Wyższej związane z procesem rekrutacji oraz przebiegiem studiów. 

_____________________________ 

     podpis kandydata na studia 

 


