Instytut Teologiczny
w Koszalinie
ul. Seminaryjna 2
75-817 Koszalin
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CURRICULUM STUDIORUM
nr albumu

przyjęty na studia (immatrykulacja)

urlop dziekański

rezygnacja ze studiów

rok studiów
I
II
semestr
I
II
III
IV
rok akademicki
/
/
Zdał/a egzamin ex universa theologiae
dnia
ocena

skreślony z listy studentów

III
V

IV
VI

VII

/

V
VIII

/

IX

X
/

Uzyskany stopień zawodowy magistra

sm-

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na

rok jednolitych studiów

magisterskich niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Teologicznym w Koszalinie
w roku akademickim 20…/… na kierunku Teologia, specjalność

podpis Kandydata
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ANKIETA PERSONALNA STUDENTA
Nazwisko

Imiona

Nazwisko panieńskie

Fotografia

.

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Stan cywilny

PESEL

Seria i numer dowodu tożsamości

Adres stałego zameldowania

Adres zamieszkania (jeśli inny niż wyżej podany)

Adres do korespondencji (jeśli inny niż wyżej podany)

Telefon domowy

Ukończona szkoła średnia

Matura (nr i rok)

Telefon komórkowy

Ukończone studia
wyższe

Stopnie
naukowe

Email

Znajomość języków
klasycznych i nowożytnych (jaka?)

Podstawowe źródło utrzymania (właściwe podkreślić)

praca stała / praca dorywcza / rolnictwo / na utrzymaniu rodziców / inne (jakie?)
Zawód i miejsce pracy

Przynależność do organizacji politycznych i społecznych

Zainteresowania

Stan zdrowia

Sytuacja rodzinna
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Chrzest św.
(miejsce i data)

Przyjęte sakramenty
Eucharystia
Bierzmowanie
(TAK/NIE)
(TAK/NIE)

Parafia i diecezja zamieszkania

Katechizacja w zakresie

Małżeństwo
(miejsce i data)

Udział w życiu Kościoła

Powody podjęcia studiów

O studiach dowiedziałem/-am się z:

plakat / ogłoszenie w parafii / od duszpasterza / massmedia / od znajomych / inne:

Prawdziwość danych potwierdzam
własnoręcznym podpisem

podpis Kandydata

Kandydat został przyjęty na rok

sem.

cykl niestacjonarny spec. kat./oT.

Uwagi przyjmującego na studia

Koszalin, dnia

UWAGA : Do ankiety należy dołączyć : 1. Życiorys (własnoręczny); 2. Świadectwo dojrzałości i katechizacji (oryginał lub odpis);
3. Opinia Proboszcza / Skierowanie Władz Zakonu; 4. Świadectwo zdrowia; 5. 3 zdjęcia legitymacyjne; 6. Opłata wpisowa.
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