
  

 

JEGO MAGNIFICENCJA 
REKTOR ATENEUM – SZKOŁY WYŻSZEJ 
W GDAŃSKU 

 

 

Podanie o przyjęcie na studia w „Ateneum – Szkole Wyższej” 

 
Proszę o przyjęcie mnie (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………. 

do Ateneum – Szkoły Wyższej na studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone systemem: 

 

 stacjonarnym    niestacjonarnym       
 

na kierunek oraz w ramach wybranego kierunku studiów zainteresowany(a) był(a)bym następującym zakresem studiów: 
 

 

 

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

          

 Dziennikarstwo   Marketing medialny  

 

 FILOLOGIA  

  Filologia angielska  

    poziom zaawansowany (B1) 

  

moduł do wyboru: 

  nauczycielski 

    translatoryczny 

    nowoczesne technologie w 

tłumaczeniach 

 

  English philology –   

studies in English  

 

  Filologia hiszpańska 

       poziom podstawowy (0) 

        

moduł do wyboru: 

  nauczycielski 

    translatoryczny 

 

  Filologia włoska   

  poziom podstawowy (0) 

 

moduł do wyboru: 

  nauczycielski 

    translatoryczny 

 

   Filologia germańska  

        poziom podstawowy (0) 

 

moduł do wyboru: 

  nauczycielski 

    translatoryczny 

     

  Filologia szwedzka 

        poziom podstawowy (0) 

 

     moduł: 

     biznesowo-tłumaczeniowy 

 

 

 

 

  PEDAGOGIKA 

 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią uzależnień     Pedagogika kulturalno – oświatowa z arteterapią   

 Terapia pedagogiczna z socjoterapią                          Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym 

 Pedagogika resocjalizacyjna - nauczycielska                         Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z nowoczesnymi  

      technologiami w edukacji     

 

 

 ZARZĄDZANIE 

 

 Informatyka w zarządzaniu        Marketing           Zarządzanie logistyką           Zarządzanie w sporcie         Zarządzanie kryzysowe i   

bezpieczeństwo 

   
Oświadczam, iż: 
1. zostałem(am) poinformowany(a), że nauka odpowiednio: jęz. hiszpańskiego w zakresie Filologii hiszpańskiej, jęz. włoskiego w zakresie Filologii włoskiej, jęz. 

niemieckiego w zakresie Filologii niemieckiej, jęz. szwedzkiego w zakresie Filologii szwedzkiej - w grupach początkujących odbywa się od podstaw; 

2. moja znajomość języka angielskiego na Filologii angielskiej (poziom zaawansowany) odpowiada poziomowi europejskiej  
klasyfikacji B1. Oświadczam również, iż moja znajomość tego języka jest na poziomie komunikatywnym; 

3. zostałem(am) poinformowany(a), że pod kątem udziału w zajęciach specjalistycznych, prowadzonych od semestru III na kierunku filologia, w zakresie 

nauczycielskim przeprowadzona zostanie klasyfikacja języka właściwego dla danego zakresu studiów 
* Oświadczam, że moja znajomość języka angielskiego odpowiada poziomowi europejskiej klasyfikacji B2 (minimum poziomowi egzaminu FCE); 

 

………………………………..        ………………………………… 

podpis i data przyjmującego podanie                       podpis kandydata na studia 
 

http://ateneum.edu.pl/tab-nauczyciel-przedmiotu-wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-
http://ateneum.edu.pl/tab-asystent-i-doradca-rodzinny-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej
http://ateneum.edu.pl/tab-asystent-i-doradca-rodzinny-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej
http://ateneum.edu.pl/tab-asystent-i-doradca-rodzinny-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej


     JEGO MAGNIFICENCJA 

REKTOR ATENEUM – SZKOŁY WYŻSZEJ 

W GDAŃSKU 

 

ANKIETA OSOBOWA  

 
Ankieta powinna być wypełniona czytelnie i dokładnie (pismem drukowanym) zgodnie z danymi w dowodzie osobistym.  

*(właściwe oznaczyć krzyżykiem) 
 

 

KANDYDAT 

DANE PODSTAWOWE 

nazwisko 

                 

pierwsze imię 

      
drugie imię 

      
płeć 

M ;  K  

imię ojca 

      

imię matki 

      

data urodzenia 

      

miejsce urodzenia 

      

      

kraj urodzenia 

      

narodowość obywatelstwo 

 

PESEL(lub inny nr identyfikacyjny w przypadku cudzoziemców) seria i nr dokumentu tożsamości* (dowód osobisty  / paszport )  

           

 

DANE ADRESOWE 

adres zameldowania 

kod pocztowy 

      

miasto  

      

ulica 

      

nr domu 

      

nr mieszkania 

      

województwo 

adres do korespondencji 

(jeśli jak wyżej, zaznacz ) 

kod pocztowy 

      

miasto  

      

ulica 

      

nr domu 

      

nr mieszkania 

      

województwo 

telefon domowy        telefon komórkowy       

adres e-mail 
 

 

 

UKOŃCZONA SZKOŁA ŚREDNIA 

nazwa szkoły  

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w:  

      

miejscowość województwo 

nr świadectwa maturalnego data wydania świadectwa  

 

DEKLARACJA SPOSOBU PŁATNOŚCI  

Niniejszym deklaruję, iż czesne będę uiszczać w następującej formie: 
semestralnie 

 

w 5 (pięciu) ratach 

  

 

w 6 (sześciu)  ratach 

 

 

 W przypadku zmiany zadeklarowanej formy opłat czesnego konieczne jest złożenie stosownego podania na początku następnego semestru 

 
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (informacja nieobowiązkowa dla celów statystycznych) 

 POSIADAM   NIE POSIADAM 

 

 

 



Do ankiety osobowej załączam: 
L.p. Spis dokumentów Uwagi 

1. Świadectwo dojrzałości - kopia  

2. 

1 fotografia w wersji elektronicznej (na cd) oraz 2 aktualne 

fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi 

przy wydawaniu dowodów osobistych 

 

3. 
Kopia dowodu wpłaty (pierwszej raty za studia lub opłaty 

semestralnej oraz opłaty za legitymację) 

 

 

Prawidłowość danych zawartych w ankiecie osobowej stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

Gdańsk, dnia ……………………….r.     …….……………………………….. 

                podpis kandydata na studia 
 

Przyjmujący ankietę osobową 

 

………………………………………………… 

(podpis data) 

 
Klauzula informacyjna 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący 
sposób: 

• listownie na adres: Ateneum Szkoła Wyższa, ul. 3 maja 25a, 80-802 Gdańsk 
• przez e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl 
• telefonicznie: (58) 722 08 00 

 
Dane osobowe uzyskane przez Ateneum-Szkołę Wyższą będziemy przetwarzać, aby: 

• ocenić kwalifikacje do ubiegania się o przyjęcia na studia; 

• wybrać kierunek studiów, zakres studiów, sposób płatności; 

• przesyłać aktualną ofertę edukacyjną  Ateneum-Szkoły Wyższej; 

• kontaktować się z kandydatem w sprawie obecnej i przyszłej rekrutacji na studia. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

• Obowiązek prawny ciążący Ateneum-Szkole Wyższej – art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 192 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz 
rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

• Uzasadniony interes Ateneum-Szkoły Wyższej – w zakresie danych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego Ateneum-Szkoła Wyższa ma 
uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia dotychczas uzyskane w celu stwierdzenia 
możliwości przyjęcia na dane studia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

• Pani/Pana zgoda na udostępnienie Ateneum-Szkole Wyższej danych kontaktowych do celów rekrutacyjnych (adres poczty elektronicznej 
oraz numer telefonu) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

• Pani/Pana ewentualna (jeśli zostanie wyrażona) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – podstawa prawna 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Ateneum- Szkołę Wyższą 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. 
 
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli 
poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
Pani/Pana dane osobowe Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku będzie przechowywać do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. do 
momentu przyjęcia na studia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych rekrutacji dane 
przechowywane będą przez okres 18 miesięcy.   
 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
Może Pani/Pan złożyć do Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku wniosek  dotyczący danych osobowych o: 

• sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 

• usunięcia danych (art. 17 RODO); 

• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do 
złożonego wniosku (art. 18 RODO); 

• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Ateneum-Szkołę Wyższą danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO); 

• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 
 



Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f)RODO. Ateneum-
Szkoła Wyższa w Gdańsku wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa.   

 
Dane osobowe podane przez Panią/Pana w procesie rekrutacyjnym są wymogiem ustawowym (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej oraz 
telefonu). Niepodanie danych osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością przyjęcia wniosku, a w konsekwencji wykluczeniem z 
procesu rekrutacyjnego w Ateneum-Szkole Wyższej. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Ateneum-Szkołę Wyższą, w tym 
profilowaniu. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum-Szkołę Wyższą w zakresie dodatkowych danych osobowych 
wymienionych w ankiecie osobowej/formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 
 

..................................................... 
podpis 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sopocką Szkołę Wyższą i Ateneum dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

 
 
 

..................................................... 
podpis 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum-Szkołę Wyższą w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 
 

 
 

..................................................... 
podpis 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ateneum-Szkoły Wyższej, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji 
marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Ateneum-Szkołę Wyższą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) 
 

 
 
 

..................................................... 
podpis 

 
Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ateneum-
Szkołę Wyższą. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 


