
 

Collegium Da Vinci 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
61-719 Poznań 
61 271 10 10 / info@cdv.pl  cdv.pl 

  

 
ANKIETA OSOBOWA 

DANE OSOBOWE  
Nazwisko  

 
Imię         Drugie imię 

    
Data urodzenia (dd/mm/rr)     Miejsce urodzenia  

//      

Płeć: mężczyzna  kobieta  
 

Obywatelstwo  

 
Narodowość  

 
Dokument tożsamości: dowód osobisty  paszport 

Seria i numer  

 
Nazwa państwa, które wydało ww. dokument  

 
Posiadanie Karty Polaka (wypełnia obcokrajowiec): tak  nie  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Ulica  

 
Nr domu  nr mieszkania     
Kod pocztowy             Miejscowość:      Miasto  Wieś    
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ADRES DO KORESPONDENCJI  (taki sam jak adres zamieszkania ) 
Ulica  

 
Nr domu  nr mieszkania     
Kod pocztowy             Miejscowość:      Miasto  Wieś    
    
 
DANE KONTAKTOWE 

Telefon (z kodem krajowym)+   

E- mail     

 
WYKSZTAŁCENIE  
Ukończona uczelnia 

 
 

Miejsce wydania dyplomu  

 
Nr dyplomu  

 
WYBRANE STUDIA  
Wydział: Studia podyplomowe 
Kierunek: 

 
 
Poziom studiów: studia podyplomowe  

Forma studiów: niestacjonarne 

Forma płatności: 10 rat/ 2 raty/ 1 rata 
 
Zgłaszam swoja kandydaturę na studia w roku 2020/2021 oraz przyjmuję do wiadomości poniższe warunki: 

1. Studia są płatne, a po zapoznaniu się z treścią Regulaminu opłat przyjmuję go do wiadomości i stosowania.  
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2. Uczelnia uruchomi kierunek studiów oraz specjalizację w danym trybie, w przypadku zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. 
3. Oświadczam, że znam zasady rekrutacji oraz przyjmuję do wiadomości, że studenci studiów drugiego stopnia, którzy podjęli 

studia kończąc na studiach pierwszego stopnia kierunek inny niż kierunek studiów drugiego stopnia, zobowiązani są do zaliczenia 
modułów uzupełniających, 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli i niniejszym potwierdzam zgodę na jej postanowienia, a ponadto 
oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDV podanych danych w celu rekrutacji na studia. 

 
 
 

Poznań, dnia //                                               
  
 

                     ……………………………………… 
                                                                                                                                                             (Podpis Kandydata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


