
Adres do korespondencji 
 (wypełnić drukowanymi literami) 
 

............................................................................ 
(nazwisko i imię) 
 

............................................................................ 
(ulica, nr domu/lokalu) 
 

............................................................................ 
(kod pocztowy, miejscowość) 
 

............................................................................ 
(nr telefonu )  

................................................................... 
(adres email prywatny)      
 
 

 

 

 

 

ANKIETA OSOBOWA 

Studia I stopnia 
(wypełnić drukowanymi literami) 

 
 

 

 
1.Nazwisko:............................................................................... Imię (I)..................................... Imię (II) ............................................ 

2. Data i miejsce urodzenia: - - w ........................................................................................................ 

3. Narodowość: ....................................................................  Obywatelstwo .......................................................................................... 

4. Imię ojca: ..........................................................................  Imię matki: ............................................................................................. 

5. Seria i nr dowodu osobistego:           Nr  PESEL 

.wyd.  przez ................................................................................................................................................................................................ 

6. Adres stałego zameldowania: Województwo: ....................................................... Gmina: ...............................................................  

Kod pocztowy:                -                        Poczta .................................................. Miejscowość:.............................................................. 

□ miasto / □ wieś* Ulica: ...........................................................................................   nr domu ………............ lokalu ......................... 

7. Ukończona szkoła średnia: Nazwa szkoły ponadgimnazjalnej  …………………………………………………………………….. 

.....................................................................................................................  w miejscowości ...............................................................   

8. Stwierdzony stopień niepełnosprawności:
*
 brak  znaczny  umiarkowany  lekki,   orzeczenie do .................................. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Collegium Mazovia 

Innowacyjną Szkołę Wyższa, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, dla celów postępowania kwalifikacyjnego na czas rekrutacji, zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Siedlce, dn. ...................................... 

 

*       właściwe zaznaczyć 

  

 

 

 

 

 

Prawidłowość danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 

............................................................... 

(podpis kandydata) 

 

Do Dziekana 
Wydziału ………………………… 

 

DZ.K ……... Z.4110 - …….../2018 r. 

Wpłynęło dnia: ____ - ____ - 2018 r. 

Podpis osoby przyjmującej: …………..…  



 

Do podania załączam: 

1. Świadectwo dojrzałości numer…………………………………………………………………………. z dn ……………............. 

wydane przez…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania (na kierunku Budownictwo) 

3. 2 fotografie 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle. 

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów obowiązującym w Collegium Mazovia oraz treścią umowy o studia. 

5. Kserokopia dowodu osobistego - obie strony (oryginał do wglądu) 

6. Kserokopię dowodu wpłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej (oryginał do wglądu). 

7. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dot. kontroli samodzielności prac dyplomowych i zaliczeniowych. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

                                                                                                                                            ……......................................................... 
      czytelnie nazwisko i imię kandydata 

 

 

 

Siedlce, dn. ....................................... 
 

 

 

 

 
 

 

Potwierdzenie odbioru dokumentów 

 

Kwituję odbiór niżej wymienionych dokumentów z powodu:
* 

nie przyjęcia na studia / rezygnacji / 

skreślenia z listy studentów / ukończenia studiów: 

 

1. Świadectwo dojrzałości: numer …................................................................... z dn. ................................. 

wydane przez …………………………………………………………………………………………………  

2. ..................................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................................... 
 

 

Siedlce, dn. ......................................... 
 

 

* właściwe zaznaczyć 
 

Uwagi i adnotacje: 

................................................................. 
(podpis kandydata) 

.................................................................. 
(podpis osoby odbierającej dokumenty) 


