Data wpływu:
Podpis przyjmującego:
(zdjęcie)

J. M. Rektor
Bydgoskiej Wyższej Szkoły Głównej
PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym.
Preferuję wybór następującej specjalności:………………………….…………………………………………...... .
Preferowany język obcy (należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce znakiem „X”):
Język
pierwszego wyboru
drugiego wyboru

angielski

niemiecki

rosyjski

NUMER ALBUMU (wypełnia Uczelnia)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA/KANDYDATKI
Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko rodowe

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Pesel

Seria i numer dowodu osobistego

Obywatelstwo

Imię matki

Imię ojca

Adres stałego zameldowania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres stałego zameldowania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu stacjonarnego

Numer telefonu komórkowego

e-mail

Nr lokalu

Ukończona szkoła średnia
Pełna nazwa szkoły średniej
Rok ukończenia

Miejscowość

Województwo

Nazwa i adres pracodawcy
Tytuł zatrudnienia, nazwa i adres pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego/prowadzonej działalności

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem ……………………………...
(podpis kandydata)
Miejscowość………………………., dnia………………………………r.

Czy jest ustalony stopień niepełnosprawności (wpisać tak lub nie):…………………………....
Jeśli tak, to podać jaki:…………………………………………………………………………..
1. Zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku, w którym ilość chętnych (kandydatów)
do podjęcia nauki na studiach będzie niewystarczająca, zajęcia na podanym powyżej
kierunku nie zostaną uruchomione.
2. Przyjęcie niniejszego podania przez Uczelnię nie oznacza zawarcia umowy o naukę.
Umowa o naukę zostanie zawarta w formie pisemnej po przeprowadzeniu procesu
rekrutacji.
3. Zobowiązuję się do poinformowania Uczelni o każdorazowej zmianie danych
kontaktowych (adresu, numeru telefonu, adresu e-mail) pod rygorem skuteczności
doręczeń korespondencji przekazywanych na dotychczasowy adres.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Bydgoską
Wyższą Szkołę Główną z siedzibą w Bydgoszczy:
a. dla potrzeb niezbędnych w celu realizacji procesu rekrutacji i organizowania zajęć
na studiach, o przyjęcie na które się niniejszym ubiegam,
b. w zakresie wywieszania danych osobowych na listach z ocenami z kolokwiów,
zaliczeń, egzaminów, w listach stypendialnych oraz publikowania innych informacji
z zakresu życia Uczelni,
c. w zakresie umieszczania moich danych osobowych na stronach internetowych Uczelni
przy ustalaniu rozkładu zajęć, terminów zaliczeń, egzaminów.
Zostałem/am poinformowany/a o prawie do zmiany lub usunięcia moich danych zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883,
z późniejszymi zmianami).
……………………………...
(podpis kandydata)

Do podania załączam:
Świadectwo dojrzałości:
a. nowa matura (kopia) nr ………………… z dnia …………………. roku*
b. stara matura (kopia) nr ………………… z dnia …………………. roku*
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kopia)
nr ………………… z dnia …………………. roku
1.

3.
4.

4 zdjęcia legitymacyjne (45x35 mm).
Kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

UWAGA!
Oryginały świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły średniej kandydat przedstawia do wglądu podczas
składania dokumentów.
* niepotrzebne skreślić

