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WYŻSZA SZKOŁA NAUK STOSOWANYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ANKIETA OSOBOWA  
na 2-semestralne niestacjonarne studia pomostowe na kierunku PIELĘGNIARSTWO 

w roku akademickim …………/………… 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 
1. Dane osobowe  

 

Nazwisko: ________________________________________________ 

Nazwisko rodowe :_________________________________________ 

Imiona: __________________________________________________ 

Imię ojca: __________________ Imię matki: ____________________ 

Data urodzenia: _____________ Miejsce urodzenia: ______________ 

Płeć:  kobieta         mężczyzna  Stan cywilny: _______________________________ 

Numer PESEL: _______________________  Seria i numer dowodu osobistego: _________________    

Narodowość: ________________________ Obywatelstwo: _________________________________ 

Cudzoziemiec:    tak                   nie                    Numer karty Polaka: ____________________________ 

 

2. Dane teleadresowe 

  

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów:   Miasto Wieś     

Adres zamieszkania: 

Kod:  __ __--__ __ __ Miejscowość: _____________________ Powiat: _______________________ 

Ulica: ______________________________   Numer domu: _________ Nr mieszkania: ___________ 

Adres do korespondencji: 

Kod:  __ __--__ __ __ Miejscowość: _____________________ Powiat: _______________________ 

Ulica: ______________________________   Numer domu: _________ Nr mieszkania: ___________ 

 

Nr telefonu: _________________________   Adres mailowy: ________________________________ 
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3. Dane o zatrudnieniu 

 

Stosunek pracy na podstawie (proszę zakreślić właściwe): 

Działalność gospodarcza              Umowa o pracę                          Umowa cywilnoprawna  

Emerytura/renta                               Gospodarstwo rolne                         Inne: _________wymienić jakie______________ 

Nazwa miejsca pracy: ________________________________________________________________ 

Osoba utrzymująca rodzinę (proszę zakreślić właściwe): 

Na własnym utrzymaniu         Wspólne utrzymanie z mężem/żoną                 

Rodzice/opiekunowie                         Inne: _________________________wymienić jakie_______________________________________                            

4. Świadectwo maturalne: 

 

Pełna nazwa ukończonej szkoły średniej:  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Miejscowość: _____________________________     Data wystawienia:  _______________________ 

Numer świadectwa: _____________________           OKE (w przypadku nowej matury): ___________________ 

 

5. Języki obce: 

 

Język angielski  Znajomość*:  podstawowa         zaawansowana               biegła  

 

____________  Znajomość*:  podstawowa         zaawansowana               biegła  

 

 

6. Informacje dodatkowe: 

 

Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku:  

Imię i nazwisko: ___________________________________    Numer telefonu: __________________ 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności*:                  tak  nie 

 

Stopień niepełnosprawności*:        lekki       umiarkowany          znaczny                                                            

 

Kod rodzaju niepełnosprawności: _______________________________________________________ 
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7. Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora tj. Wyższą Szkołę Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej 
moich danych osobowych, zawartych w niniejszej ankiecie i złożonej dokumentacji dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji i organizacji zajęć studiów podyplomowych, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady 
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO. 
 
 
 

Data:_________________________  Podpis: _____________________________________ 


