
 

ANKIETA OSOBOWA 

 
Karta zgłoszenia kandydata na studia I stopnia (licencjackie) 

 

 
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 

□ Tryb  stacjonarny (dzienny) 

□ Tryb  niestacjonarny (zaoczny) 

□ Studia przez Internet (on-line) 

 
□ Filologia angielska 

□ Filologia niemiecka 

□ Filologia rosyjska 

 
Moduł I wyboru Moduł II wyboru 

 

□ nauczycielski □ nauczycielski 

□ tłumaczeniowy □ tłumaczeniowy 

□ język obcy w biznesie □ język obcy w biznesie 

□ język obcy w turystyce □ język obcy w turystyce 

□ język obcy w informatyce □ język obcy w informatyce 

□ biznesowo-menedżerski □ biznesowo-menedżerski 



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 w 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: 

dyplom odpis dyplomu foto DO 

 

uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Załączniki: 
- świadectwo maturalne/odpis  

- 3 zdjęcia (format legitymacyjny) 

- kwestionariusz osobowy 

- 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. 

 

 

…………………………………………………….. ………………………………………………………… 
podpis pracownika ULT podpis odbierającego 


