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Data wpływu: ……………      …………………………………… 

Nr albumu: ………………*              podpis pracownika WSH 

 

РЕКТОРУ 

УНИВЕРСИТЕТА ГУМАНИТАС В СОСНОВЦЕ 

DO REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS W SOSNOWCU 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

PODANIE 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie 

na studia I stopnia prowadzone 

systemem stacjonarnym (dziennym) na 

kierunek studiów i specjalność** :  

      

Обращаюсь с просьбой, зачислить 

меня на обучение на I стeпени 

стационарной (дневной) системы 

обучения на факультете и на 

специальности**:

 

 

 

 

1. Филология Английского Языка 
Filologia Angielska 

a) yчительская 
nauczycielska 

b) переводоведение 
translatoryczna 

c) технический язык и язык  бизнеса 
język techniczny i biznesu 

 

 

 

2. Менеджмент 
Zarządzanie 

a) yправление современной фирмой 
zarządzanie nowoczesną firmą 

b) счетоводство и финансовый менеджмент
 

rachunkowość i finanse w zarządzaniu 

c) управление человеческими ресурсами 
zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

 

 

 

 
***Если это возможно просим выбрать более чем один факультет либо специальность. В случае недостатка 

определённого количества желающих данный факультет или специальность может быть не открыт. 

***Jeśli to możliwe prosimy o zaznaczenie więcej niż jednej opcji. W przypadku braku wystarczającej ilości chętnych dany kierunek lub specjalność może nie zostać 

uruchomiona. 

 

АБИТУРИЕНТ / KANDYDAT 

 

1. Фамилия  .............................................................................. 
(Nazwisko) 

Девичья фамилия   .................................................................. 
(Nazwisko panieńskie ) 

Имена    .............................................  ................................ 
 (Imiona) 

Пол  ...   Семейное положение  .............................. 
(Płeć)                   (Stan cywilny)
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2. Дата рожд.  .............  ......        ......   (rok, miesiąc, dzień) 
(Data ur.) 

Место рожд.  ................................................... 
(Miejsce  ur.) 

Страна ................................................... 
(Kraj) 

3. Имя отца  .............................. Имя матери .............................. 
(Imię ojca)       (Imię matki) 

Девичья фамилия матери  ......…............................................... 
(Nazwisko panieńskie matki) 

Живы ли родители: Отец:      Mать:  
(Czy rodzice żyją)               (Ojciec)      (Matka)  

Профессия родителей: 
 

(Wykonywany zawód) 

Oтец: ................................. Mать: ................................. 
(Ojciec)           (Matka) 

 

4. Адрес постоянной прописки 
         (Adres stałego zameldowania) 

Улица............................................... №  ......... кв. ......... 
(Ulica)                                               (Nr)                             (M) 

Нас. пункт  .......................................... Индекс  ................. 
(Miejscowość)                           (Kod) 

Телeфон  ....................................... город / село (ненужное зачеркнуть) 
(Telefon)       miasto / wieś (niepotrzebne skreślić) 

E-mail  ....................................................................... 
(Adres e-mail) 

 

5. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
(Adres korespondencyjny)

 

Улица  ...................................................№  ......... кв. ......... 
(Ulica)                 (Nr)                              (M) 

Нас. пункт  .............................................   Индекс ................. 
(Miejscowość)                           (Kod) 

Телeфон  ................................... моб. тел. . .............................. 
(Telefon)                    (Tel. kom.) 

6. Серия, номер удостоверения личности  ................................. 
(Seria i numer dowodu osobistego) 

7. Гражданство: .......................................................... 
(Obywatelstwo) 

Национальность: ....................................................... 
(Narodowość) 

Происхождение: .......................................................... 
(Pochodzenie) 
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8. Информация о среднем образовании
 

         (Ukończona szkoła średnia)  

Название школы и город ....................................................................................... 
(Nazwa szkoły i miejscowość)  

Год окончания ……………………………………………………………………………… 
(Rok ukończenia)

 

№ аттестата ............................................
 

(Numer świadectwa dojrzałości) 

 

9. В случае зачисления на обучение в Высшем Учебном Заведении Гуманитас 

выбираю обязательный предмет: английский / немецкий * язык на уровне знания 

иностранного языка: 

W razie przyjęcia na studia wyższe wybieram jako przedmiot obowiązkowy: język angielski / niemiecki * o stopniu znajomości: 

A - начальный уровень  B - средний уровень * 

A - słabo zaawansowany                    B - średnio zaawansowany* 

10. Интересы:…………….. ............................................................................................ 

(Zainteresowania)
 

11. Заинтересованы ли Вы в интенсивным курсом польского языка в сентябре?  
        Czy jest Pan(i) zainteresowany intensywnym kursem języka polskiego we wrześniu?  

ДA                              НЕТ 
       Tak                                            Nie 

12. Есть ли у Вас Карта Поляка? 
Czy posiadasz Kartę Polaka? 

ДA                              НЕТ 
       Tak                                            Nie 

 

 

 

…………………….., ..................................... г. 
                (местность и дата / miejscowość i data) 

 

 

................................................................ 
         (Подпись кандидата /podpis kandydata) 
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ŚLUBOWANIE/ПРИСЯГА 

Podejmując studia w Wyższej Szkole Humanitas uroczyście ślubuję: 

 wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, 

 dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni, 

 darzyć szacunkiem pracowników Uczelni i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, 

 przestrzegać przepisów obowiązujących na Uczelni. 

....................................... 

podpis 

  

 

 

OŚWIADCZENIE/ЗАЯВЛЕНИЕ 

Вышеуказанные данные передаю добровольно и даю согласие на их накопление 

и переработку ВУЗом,а также даю согласие на доступ их в целях накопления и 

переработку Центром Карьер и Рекламы Студентов ВУЗа согласно закону с 29.08.1997 

г. о защите личных данных. 

Wyżej wymienione dane przekazuję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich 

gromadzenie oraz przetwarzanie przez WSH a także udostępnienie ich w celu gromadzenia 

i przetwarzania przez Centrum Karier i Promocji Studentów WSH w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

...................................... 

podpis 

 

 

 

 

lp. SPIS DOKUMENTÓW 
Potwierdzenie odbioru 

dokumentów 

1.  

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (atestat) wraz z 

załącznikiem, przetłumaczone i potwierdzone notarialnie 

(oryginał, duplikat, odpis, kserokopia*) 

 

2.  
Karta medyczna (oryginał), przetłumaczona i 

potwierdzona notarialnie 

3.  2 kolorowe fotografie 

 

 
 


