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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Proszę o przyjęcie mnie na studia I stopnia prowadzone w systemie:
O stacjonarnym

O niestacjonarnym

KIERUNEK
DANE OSOBOWE
nazwisko
imię (imiona)
data urodzenia
miejsce urodzenia (miejsc./woj./kraj)
imię ojca

imię matki

PESEL

obywatelstwo

miejsca stałego zameldowania
telefon

O miasto
O wieś
telefon kom.

adres do korespondencji
adres e-mail

DOWÓD TOŻSAMOŚCI
O dowód osobisty
O paszport
O karta stałego pobytu

seria i numer
data wydania

wydany przez

GRUPA INWALIDZKA
tak / nie / jaka?

data ważności

UKOŃCZONA SZKOŁA ŚREDNIA
pełna nazwa szkoły
miejscowość

kraj

nr świadectwa dojrzałości

data wydania

wydane przez (z pieczątki)

ŹRÓDŁO UTRZYMANIA
O utrzymuję się sam/-a

O jestem na utrzymaniu rodziców

O inne

OSOBA, KTÓRĄ NALEŻY POWIADOMIĆ W RAZIE KONIECZNEJ POTRZEBY
nazwisko i imię
adres

telefon

SKĄD UZYSKAŁEŚ INFORMACJE O OFERCIE STUDIÓW W WSH W RADOMIU?
O prezentacja w szkole
O informator
O plakat
O telewizja
O opinie znajomych
O ulotka informacyjna
O prasa
O Internet
O opinie absolwentów WSH
O opinie rodziców
O radio
O baner
O inne, jakie? .......................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 247 KK za podanie nieprawdziwych danych. Prawidłowość danych
zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, niezbędnych
w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883).
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji
o organizowanych przez WSH kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych oraz innych działaniach związanych
z działalnością dydaktyczną Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
miejscowość, data

podpis kandydata

DECYZJA UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
miejscowość i data

Przewodniczący Komisji Uczelnianej
Członek Komisji
Członek Komisji

POUCZENIE DLA KANDYDATA
Podanie oraz inne dokumenty przedstawione władzom Uczelni prosimy wypełniać czytelnie i dokładnie. Podstawowe dane personalne, jak: nazwisko, imię, imię ojca, imię
matki, data urodzenia, adres zamieszkania powinny być pisane pismem drukowanym. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym
lub z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości.

