Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Ankieta osobowa kandydata na Wolnego Słuchacza
………………………………………………………

KIERUNEK:
FORMA STUDIÓW:
ROK AKADEMICKI:

Stacjonarne

Niestacjonarne

2017/2018

1. DANE PERSONALNE

pierwsze imię

drugie imię

nazwisko

poprzednie nazwisko (jeżeli zmienione)

2. PESEL, DATA I MIEJSCE URODZENIA:

pesel

miesiąc

rok

dzień

miejsce urodzenia

3. PŁEĆ, STAN CYWILNY, NARODOWOŚĆ, OBYWATELSTWO, KRAJ POCHODZENIA:
płeć

narodowość

stan cywilny

obywatelstwo

kraj pochodzenia

4. DOWÓD OSOBISTY I PASZORT:

seria dowodu

organ wydający dowód osobisty

numer

paszport

5. IMIONA RODZICÓW:

ojca

matki

6. NAZWISKO RODOWE MATKI:

nazwisko rodowe matki

6. ADRES ZAMELDOWANIA:

wieś: [ ]

miasto: [ ]

ulica

miejscowość

kod

poczta

7. ADRES DO KORESPONDENCYJI(JEŻELI INNY NIŻ ZAMELDOWANIA):

ulica

miejscowość

kod

poczta

8. DANE KONTAKTOWE (OBOWIĄZKOWO):

e-mail

telefon

telefon komórkowy

9. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ:
stopień niepełnosprawności

rodzaj niepełnosprawności

Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, proszeni są o dołączenie kserokopii
orzeczenia do akt.
10. Ukończona Szkoła Średnia:

rok ukończenia

nazwa szkoły średniej

11. PREFEROWANE JĘZYKI:
język angielski
język niemiecki
język rosyjski

miasto

język angielski
język niemiecki
język rosyjski

preferowany język 1

preferowany język 2

Oświadczam, ze dane zawarte w karcie podałem/łam zgodnie ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy
i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883.
Ankieta osobowa przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów z dnia 14.09.2011 r. (Dz. U. Nr 201 poz. 1188)
W przypadku zmiany danych zawartych w ankiecie, Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dziekanat
Uczelni o zaistniałych zmianach.

Lublin, dnia………………………………………….

czytelny podpis kandydata

Do podania załączam:
L.p. Spis dokumentów

Potwierdzenie odbioru dokumentów
data

1.
2.
3.
4.

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
(oryginał do wglądu)
2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy
wydawaniu dowodów osobistych
Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (obowiązuje tylko
Kandydatów na Kierunki: Pielęgniarstwo, Mechanika i Budowa
Maszyn, Informatyka i Transport)

podpis

