ANKIETA OSOBOWA
Karta zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe

Nazwisko ……………………………………………………………………………………
Imię, drugie imię …………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: dzień………..miesiąc ……………………………....
rok ………………….miejsce …………………………………………………………….
Imiona rodziców ………………………………………………………………………….

Adres stałego zameldowania: ulica …………………………………………………………….……………………….………..
nr domu ………………….. nr mieszkania ………………....kod pocztowy………………….……………………………….
miejscowość ……………………………………………………… ………………………………………….………………………….
województwo ……………………………………………………………………….miasto/wieś (zakreśl odpowiednie)
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………….……………………………
Obywatelstwo ………………………………………… Numer PESEL …………………………….………………………………
Seria i nr dow. osobistego ………………………….....wydany przez ……………………………………………………….
Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………….…………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….………………………….

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X
□ Studia podyplomowe - Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie
□ Studia podyplomowe - Język rosyjski w zakresie tłumaczeń polsko rosyjskich i rosyjsko- polskich
□ Studia podyplomowe - Coaching w edukacji
□ Studia podyplomowe - Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników
□ Studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego dla nauczycieli
przedszkoli i szkół podstawowych
□ Studia podyplomowe - Język angielski/niemiecki/rosyjski dla personelu medycznego
□ Studia podyplomowe - Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie

Wykształcenie: (nazwa, kierunek, rok ukończenia): ………………………...............................………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie uzupełniające: ...............................................................................………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przebieg dotychczasowego zatrudnienie (okres, firma, miejscowość, stanowisko): .............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata (zakreśl jedną odpowiedź): PRACA: etat, zlecenie,
WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, GOSPODARSTWO ROLNE, ZASIŁEK dla BEZROBOTNYCH,
RENTA, EMERYTURA, ALIMENTY, INNE: ……………………………………………………………………………………..
Kto będzie płacił za studia podyplomowe?
Student
Firma (nazwa firmy) …………………………………………………………………………………………………………..
Dotyczy mężczyzn, podlega WKU, proszę podać numer i miejscowość: ……………………………………………
Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych w bazie danych Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu ul. Chmielniki 2A, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Informujemy, że osoby, które nie podejmą nauki na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu są zobowiązane odebrać
dokumenty do 15 listopada br.

Świecie, dnia ………………………………………

……………………………………………………………………………
podpis

Proszę nie wypełniać poniżej – wypełnia Uczelnia
Wpłynęło dnia: ………………………………………...... przyjmujący ………………………………………………………….
umowa dnia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
egzamin dnia/podstawa zwolnienia z egzaminu ……………………………………………………………………………..
opłata wpisowego ………………………………………
dokumenty:
odpis dyplomu

foto

DO

uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki:
- dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
- dowód uiszczenia opłaty wpisowego
- kserokopia dowodu osobistego

Poświadczenie odbioru dokumentów
Z powodu zakończenia nauki potwierdzam zwrot oryginałów moich dokumentów przekazanych Uczelni
Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu w trakcie naboru na studia podyplomowe.
……………………………………………………..
podpis pracownika ULT

…………………………………………………………
podpis odbierającego

