
 

Tel. domowy: ……………………………………………………………..                                      

Tel. komórkowy: …………………………..…………………………….. 

Tel. do pracy: …………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………..………………………                                                                   

K-kobieta/ M-mężczyzna*     

 

 

 

JM Rektor 

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii 

TWP w Olsztynie 

Proszę o przyjęcie mnie na studia pierwszego stopnia w formie: studia stacjonarne/niestacjonarne*  

na kierunek studiów: ………………………………………………………………………..……………………………** 

w Olsztynie/Kętrzynie* w roku akademickim 2017/2018 

 

1. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………..……...…………………… 

2. Imię (imiona): ………………………………………………...………………………………………………..……..…… 

3. Nazwisko rodowe: ………………………………………………………………………………………………………… 

4. Data urodzenia (dz-m-r): …………………………………..….…... PESEL: ……………………...………………….…. 

5. Miejsce urodzenia:……………………………….…………………………………………………………..…..…...…… 

woj.: .……………………………………………………………….… kraj: ………………………………………..…..….. 

6. Imię ojca: ……………………………….…….………..………..… imię matki: …………………...……………….…… 

7. Stan cywilny: ………………………. narodowość: …………………………… obywatelstwo:………………….……...                                  

8. Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………………………….……………...… 

9. Adres stałego zameldowania: miasto/wieś* kod: …………..……. miejscowość: ………………………..………....…… 

ulica: ………………………………………………..……………….. nr domu: ………...….. nr mieszkania: ………..…… 

woj.: .…………………………………………………………….…   kraj: …………………………………………..….….. 

10. Adres do korespondencji: miasto/wieś* kod: …………..………. miejscowość: …………………………………..…… 

ulica: ………………………………………………..……………….. nr domu: ………...….. nr mieszkania: …….…….… 

woj.: .…………………………………………………………….…   kraj: …………………………………………..……... 

11. Znajomość języka obcego: 

 

 

W razie przyjęcia mnie na studia wyższe deklaruję 

jako obowiązkowy język obcy:  

(angielski, niemiecki, rosyjski) 

 

……………………………………… 

 

12.  Posiadam stopień niepełnosprawności/grupę inwalidzką:   TAK/NIE *) 

W przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności/grupy inwalidzkiej należy wypełnić kwestionariusz dla kandydata na studia w WSIiE 

TWP posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

 

 

Prawidłowość danych zawartych w podaniu   

stwierdzam własnoręcznym podpisem  
* – niepotrzebne skreślić                                                            

** – wyboru specjalności student dokonuje  na I roku studiów 

                                                                                                                                               ……………………………………………………………                                                                                                                                                                             

data i czytelny podpis kandydata  

 

 

 

 

Data wpływu  

Opłata wpisowa  

Opłata za legitymację  

Opłata za indeks  

Nr albumu  

Język obcy 
Poziom zaawansowania (x) 

podstawowy średnio zaawansowany zaawansowany 

angielski    
niemiecki    
rosyjski    



 

 

 

 

 

13. Do podania dołączam:   

Spis dokumentów (kopie poświadczone przez WSIiE TWP) 
 

1. Świadectwo dojrzałości  (nowa matura)  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w …………………………………………………………………….…………..…… 

nr ……………….….………………………. z dnia ………………………………… 

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej  

nazwa szkoły: ………………..…………………………………………………………………………………..………… 

w ………………………………………………………………………………………………………………….……...… 

nr ……………….….………………………. z dnia ………………………………… 

3. Świadectwo dojrzałości  (stara matura)  

nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………… 

w……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

nr ……………….….………………………. z dnia ………………………………… 

 

Ankieta dla kandydata na studia 

1. Czym kierował/a się Pan/Pani przy wyborze uczelni wyższej? 

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

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

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

2. Jakie źródła pozwoliły zasięgnąć Panu/Pani informacji o uczelni? 

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

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

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

3. Osiągnięcia szkolne, sportowe, działalność społeczna, kulturalna oraz inne: 

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

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

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

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie w bazie danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla 

potrzeb działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. ze zm.). 

 
 

……………………………………………………………                                                                                                                                                                             

data i czytelny podpis kandydata  

 


