Wpłynęło

Nr albumu

Nr
(wypełnia AMW)
(wypełnia AMW)

JEGO MAGNIFICENCJA
REKTOR – KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na studia I stopnia
stacjonarne

niestacjonarne

na Wydziale .........................................................................................................................................
kierunek ...............................................................................................................................................
KANDYDAT
1. Nazwisko: .......................................................................................................................
Imiona: .......................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................
.................................................................... , woj. ..........................................................
3. PESEL: ....................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ..............................................
4. Imiona rodziców: .............................................................................................................
5. Adres stałego zameldowania:
......................................................................................................
......................................................................................................
woj. ..............................................................................................
6. Adres do korespondencji:
......................................................................................................
......................................................................................................
woj. ..............................................................................................
7. Telefon domowy: .........................................................................
Telefon komórkowy: ...................................................................
E-mail: ..................................................................................................
8. Obywatelstwo: .............................................................................
9. Podstawowe źródła utrzymania rodziny kandydata na studia: .........................................................................
...............................................................................................................................................................................

10. Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej: ......................................................................
Przynależność do Wojskowej Komendy Uzupełnień ................................................................................
11. Nazwa ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej: .........................................................................................
miejscowość: ..............................................................................
nr świadectwa: ............................................................................
data wydania: .............................................................................
12. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności:
tak

nie

13. Dokumenty składam do AMW:
po raz pierwszy

po raz kolejny

14. Jestem laureatem/finalistą olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: (jeśli tak, załączyć odpowiedni
dokument)

tak

nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz adresów elektronicznych, w celu
umieszczenia ich w bazie danych Akademii Marynarki Wojennej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, oraz w zakresie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 02
listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 224, poz. 1634). Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Prawidłowość danych zawartych w podaniu
stwierdzam własnoręcznym podpisem
Gdynia, dnia .............................
(podpis kandydata)

Do podania załączam:
Lp.

Spis dokumentów

1.

Kopia świadectwa dojrzałości

2.

Kopia dowodu osobistego / paszportu

3.

1 fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

4.

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

