Data wpływu ……………………………………………..……...…
Potwierdzam zgodność danych z załączonymi dokumentami
……………………………………………………………..………...
wypełnia pracownik uczelni /

Podpis pracownika biura rekrutacji

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY/АНКЕТА/APPLICATION FORM
DANE OSOBOWE / ОСОБОВІ ДАНІ / PERSONAL DATA
Nazwisko/Прізвище/Surname:
Nazwisko rodowe/Прізвище дівоче/Family name
Imię/Ім᾽я/Name
Drugie imię/Друге ім᾽я/Second name
Data urodzenia/Дата народження/Date of birth
Miejsce urodzenia/Місце народження/Place of
birth
Kraj urodzenia/Країна народження/ Country of
birth
Płeć/Стать: жіноча/чоловіча*/Sex: male/female*
Stan cywilny/Сімейний стан/Marital status:
Imię ojca/Ім᾽я батька/Father’s name
Imię matki/Ім᾽я матері/Mother’s name
Numer i seria paszportu/Номер і серія паспорта
(закордонний паспорт)/Passport number
Data ważności paszportu/Дата закінчення дії
паспорта/Passport expiry date
Kraj wydania paszportu/Країна видачі паспорта/
Passport issuing country
Obywatelstwo/Громадянство/Citizenship
Kraj pochodzenia/Країна походження/Country of
Origin
Czy posiadasz kartę Polaka?/Чи є у Вас «Карта
поляка»?/Do you have “the Card of the Pole”?
E mail e-mail address
E mail osoby ICE/данi особи до якої можна
звернутися у надзвичайній ситуації/e-mail
address of "In Case of Emergency" contact person
Telefon zagraniczny/номер телефону/Foreign
telephone number:
Telefon polski/Польський номер
телефону/Polish telephone number
Telefon osoby ICE/ номер телефону особи до
якої можна звернутися у надзвичайній ситуації
/telephone number of "In Case of Emergency"
contact person

PROGRAM STUDIÓW/ПРОГРАМА НАВЧАННЯ/STUDY PROGRAMME
Studia w języku polskim/навчання польскою мовою/ study in Polish 1
Wydział/Факультет/Faculty
Kierunek/Напрям підготовки/Field of study
Forma studiów/Форма навчання/Form of study
Rodzaj studiów/Освітньо-кваліфікаційний рівень
навчання/Academic degrees
Studia w języku angielskim/ навчання англійською мовою/ study in English
Kierunek/Напрям підготовки/Field of study
Rodzaj studiów/Освітньо-кваліфікаційний рівень
навчання/Academic degrees

2

DANE TELEADRESOWE / КОНТАКТНІ ДАНІ / CONTACT DATA:
ADRES ZAMELDOWANIA / АДРЕС ПРОЖИВАННЯ / ADDRESS OF RESIDENCE:
Ulica/Вулиця/Street
Nr domu/Номер будинку/House number
Nr lokalu/Номер квартири/Apartment number
Kod pocztowy/Поштовий індекс/Postal code
Miasto, Miejscowość/Місто, Населений
пункт/City/ Town
Województwo/Область/Region
Kraj/Країна/Country
Czy miasto czy wieś?/Місто чи село?/City or
village?
ADRES DO KORESPONDENCJI/ ПОЧТОВА АДРЕСА/ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
Ulica/Вулиця/Street
Nr domu/Номер будинку/House number
Nr lokalu/Номер квартири/Apartment number
Kod pocztowy/Поштовий індекс/Postal code
Miasto, Miejscowość/ Місто, Населений
пункт/City/ Town
Województwo/Область/Region
Kraj/Країна/Country

1

Wypełnij w przypadku wyboru studiów w języku polskim/Прошу заполнити, в разiнавчання польскою мовою/Fill in
if you choose study programme in Polish
2
Wypełnij w przypadku wyboru studiów w języku angielskim/Прошу заполнити, в разiнавчання англiйскою
мовою/Fill in if you choose study programme in English

WYKSZTAŁCENIE/ОСВІТА/EDUCATION
PROSZĘ WYPEŁNIĆ JEŚLI APLIKUJESZ NA STUDIA LICENCJACKIE/INŻYNIERSKIE/ПРОШУ ЗАПОВНИТИ,
ЯКЩО ПОДАЄШ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО БАКАЛВРАТУ/PLEASE FILL IN IF YOU APPLY TO
BACHELOR DEGREE
Nazwa ukończonej szkoły średniej/ Назва
Середньої школи, яку Ви закінчили/Name of
secondary school you have graduated from
Rok ukończenia szkoły średniej/Рік закінчення
середньої школи/Secondary school graduation
year
Nr świadectwa dojrzałości/Номер атестату про
повну загальну середню освіту/Number of
certificate of secondary education
Data wydania świadectwa dojrzałości/Дата видачі
атестату/Certificate of secondary education issue
date
PROSZĘ WYPEŁNIĆ JEŚLI APLIKUJESZ NA STUDIA MAGISTERSKIE/ ПРОШУ ЗАПОВНИТИ ЯКЩО ПОДАЄШ
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГIСТРАТУРИ/ PLEASE FILL IN IF YOU APPLY TO MASTER DEGREE
Nazwa ukończonej szkoły wyższej/Назва ВУЗу,
який Ви закiчили/Name of higher education
institution you have graduated from
Rok ukończenia szkoły wyższej/ Рік закінчення
ВУЗу/ higher education institution graduation year
Nr dyplomu/Номер диплому/Diploma number
Data wydania dyplomu/Дата видачі
диплому/Diploma issue date
Kierunek/Напрям підготовки/Field of study
Specjalność/Спеціальність/Specialty
Niniejszym wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych I przetwarzanie moich danych osobowych obecnie I w
przyszłości przez Politechnikę częstochowską (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Dz.U. z 2002 Nr
101 poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z rekrutacją, prowadzeniem procesu kształcenia, promocją oraz
zachęcaniem studentów i absolwentów do uczestnictwa w innych przedsięwzięciach realizowanych przez Politechnikę
Częstochowską.
Шляхом підписання цього тексту (відповідно до положень закону від 29 серпня 1997 року Законодавчий вісник
2002 року № 101, пункт 926, з поправками) надаю згоду Ченстоховському політехнічному університету на збір та
обробку моїх особистих персональних даних тепер і в майбутньому, у цілях, пов'язаних з процесом набору,
веденням процесу навчання, заохоченням і стимулюванням студентів і випускників взяти участь в інших
проектах, що проводяться в Ченстоховському політехнісному університеті.
I hereby give my consent for entering and processing my personal data, presently and in the future, by Czestochowa
University of Technology (in accordance with the provisions under the Act of the 29 August 1997 - Journal of Laws
number 101, item 926 with further amendments, of year 2002) for the purpose of recruitment, education process,
promotion, as well as student and graduate encouragement to partake in other projects carried out by Czestochowa
University of Technology.
……………………………………………………
miejscowość / населений пункт / place
data /дата / date

………….…………………………………….
podpis / підпис / signature

