Załącznik nr 2
DO REKTORA
WYŻSZEJ ŚZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE

Data wpływu:
Nr:

ANKIETA OSOBOWA
Proszę o przyjęcie mnie na studia prowadzone systemem (zakreślić właściwe):
niestacjonarnym / stacjonarnym
□ studia I stopnia
□ studia II stopnia
Wydział:
Kierunek studiów:

KANDYDAT
1.

Nazwisko

Imię

Drugie imię

a)

imiona rodziców: ojciec

matka

2.

Nazwisko rodowe:__________________________________________________

________

3.

Data i miejsce urodzenia: dzień

rok

miesiąc

kraj
4.

w

obywatelstwo

Dowód tożsamości: seria

Nr.

5.
Paszport (dotyczy
cudzoziemców)
6.
Karta Polaka (dotyczy
cudzoziemców)
7.

Nr PESEL:

8.

Orzeczony stopień o niepełnosprawności / inwalidztwa (jeśli tak – załączyć kserokopię orzeczenia):

9.

Dane kontaktowe: nr telefonu

e-mail

__

_____

tak

/

nie *
____

10. Adres zamieszkania: ulica
nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

(miasto / wieś)*
województwo

poczta

11. Adres do korespondencji (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania): ulica
nr domu
kod pocztowy

miejscowość

nr mieszkania

(miasto / wieś)
województwo

poczta

12. Ukończyłem (-łam) szkołę średnią: nazwa szkoły
nr szkoły
kod pocztowy
nr świadectwa

miejscowość

ulica
woj.

rok ukończenia

13. Studiuję/ukończyłem (-łam) studia* w szkole wyższej: nazwa uczelni
wydział

kierunek

forma studiów

miejscowość

woj.

kiedy (lata) od

liczba semestrów

do
kontynuuję / przerwałem (-łam)* studia z powodu

14. Do podania – ankiety osobowej załączam:
Przy
załączonym
dokumencie
postaw znak
„X”

L.p.

Spis dokumentów

1.

Kopię (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości wydane przez:
• szkołę ..........................................…………………………………………….……………………..………………
w............……………………………nr świadectwa ………………….. z dnia ………………...........................r.
• Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ……………………………………………………………………………..
nr świadectwa.……………………...………….……………… z dnia …………….……….............................. r.

2

3

Pokwitowanie w
przypadku odbioru
dokumentów przez
kandydata

Kopię Świadectwa ukończenia szkoły w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę
oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej)
wydane przez ………………………………………………………………………………………………………...…….
w ………………………………. nr świadectwa. …………………………..………… z dnia ….................................
r.
Dyplom ukończenia studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich (kopia) wraz z suplementem
(kopia suplementu) (oryginały do wglądu) wydany przez ……………………………………………………….…….
……………………………..………………………………………..…………………...………….................................
nr dyplomu ………………………………………………………….... z dnia ……………………..…….……………. r.
2 fotografii (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

4

1 fotografia (wymiary 20/25, bez nakrycia głowy, na jasnym tle) w wersji elektronicznej

5

Orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na obranym kierunku/specjalności studiów (dotyczy
kierunku pielęgniarstwo I stopnia, kierunku ratownictwo medyczne)

6

Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)

7

Inne dokumenty: …………………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam iż :
1) Zapoznałem/am się z niniejszymi warunkami i trybem rekrutacji WSGK

➢

□

2) Zapoznałem/am się z Regulaminem Studiów WSGK

□

3) Zapoznałem/am się z Regulaminem płatności za usługi edukacyjne

□

4) Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną WSGK

□

5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie zart. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie oraz umieszczenie informacji
dotyczących wyników postępowania rekrutacyjnego na tablicy ogłoszeń w niezbędnym zakresie.

➢

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przesyłanie na mój adres e-mail informacji opracowywanych przez Dział Rekrutacji WSGK

➢

Prawdziwość danych zawartych w ankiecie osobowej potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………………..
czytelny podpis kandydata
* zaznaczyć właściwe

