РЕЄСТРАЦІЯ АБІТУРІЄНТА/ REJESTRACJA KANDYDATA
на студія бакалаврскі, магістерські, післядипломне навчання
na studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe
в Університеті Яньськего у Ломжі/ na Uczelni Jańskiego w Łomży
1

Прізвище /nazwisko

2

Ім’я/imię

3

Імена батьків/ Imiona rodziców

4

Дата народження/data urodznie

5

Місце народження/
miejce urodzenia

6

Адреса проживання/
Adres zamieszkania

/
_______/_______/_______ р./r.

вул. _____________________________ буд. _____ кв. _____
ul.
budynek
mieszkania
місто ________________________ пошт. Індекс/ __________
/miasto
kod pocztowy

7

Громадянство/ obywatelstwo

8

Номер національного паспорту/
Numer paszportu ukraińskiego

9

Номер закордонного паспорту/
Numer paszportu zagranicznego

10

Номер телефону/ numer telefonu

11

Електронна адреса
e-mail

Серія ______ №____________________________
Seria
nr
Серія ______ №____________________________
Seria
nr

Інформація про освіту/ Informacja o wykształceniu
12

Факультет/ Kierunek

Управління/ Zarządzanie

13

Бажаю вчитися на/
Chce studiować na studiach

Бакалавраті
Licencjackie
Післядипломна освіта
Studia podyplomowa

Магістратурі
Magisterskie

Заочна/ zaoczne

Денна/ dzienne

Форма навчання/
Forma studiów
14

Обрана спеціальність (стосується
тільки для бажаючих здобути
післядипломну освіту)
Specjalność (dotyczy tylko studiów
podyplomowych)

15

Закінчив/ ла заклад середньої
освіти/
Informacja o wykształceniu średnim

Педагогіка/ Pedagogika

16

Місцвість та рік закінчення
закладу середньої освіти/
Miejscowość i rok ukończenia
szkoły średniej

17

Номер та серія Атестату про
повну середню освіту /
Numer i seria świadectwa
dojrzałości

18

Результати тесту ЗНО
(стосується вступників на
бакалаврат, які закінчили школу
після 2008 р.)/
Wyniki matury (dotyczy tylko osób,
które przystępują na studia
licencjackie i ukończyli szkołę po
2008r.)

19

Закінчений заклад вищої освіти
(стосується осіб, які бажають
навчатися у магістратурі чи
здобути післядипломну освіту)/
Ukończona studia wyższe
(dotyczy osób, które chciały by
rozpocząć studia magisterskie lub
studia podyplomowe)

20

Рік закінчення закладу вищої
освіти /
Rok ukończenia studiów wyższych

21

Номер на серія диплому вищого
учбового закладу/
Numer i seria dyplomu ukończenia
studiów wyższych licencjackich lub
magisterskich

22

Спеціальність,яку отримав/ла при
закінчені вишого навчального
закладу (якщо стосується)/
Kierunek ukończonych studiów
wyższych (jeżeli dotyczy)

23

Володіння іноземними мовами/
Znajomość języków obcych

24

Рівень знання польської мови/
Stopień znajomości języka
polskiego

Початковий/ niski
Середній/ średni
Досконалий/ wysoki

..................……………………..…..
Місце і дата/ miejscowość i data

……………………..…..
Підпис/ podpis

