PLEASE FILL IN WITH CAPITAL LETTERS

SUBMISSION DATE/ data wpływu: ………………………..

……………………………………………
NAME AND SURNAME OF THE APPLICANT
Imię i nazwisko kandydata

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
ADDRESS / adres

…………………………………..

THE RECTOR OF THE MARITIME
UNIVERSITY OF SZCZECIN /

TELEPHONE NUMBER (MOBILE PREFERRED) /
Numer telefonu kontaktowego (zalecany numer komórkowy)

Jego Magnificencja Rektor
Akademii Morskiej w Szczecinie

ADMISSION APPLICATION FORM
FOR CANDIDATES FROM OUTSIDE POLAND /
Podanie dla kandydatów - cudzoziemców
I would like to be admitted to the following degree programme:
Proszę o przyjęcie mnie na studia

 1st cycle – undergraduate (Bachelor of Science/ inżynier) / 1szego stopnia (inżynierskie)
 2nd cycle - graduate (Master of Science /magister) / 2giego stopnia (magisterskie), prowadzone w systemie:
 FULL-TIME / stacjonarnym

 PART-TIME

/ niestacjonarnym

in the field of study: ……………………………………………………………………………………………
na kierunek studiow

delivered in  Polish /  English* language
prowadzony w języku

 polskim /  angielskim *

…………………..…………………………….……………
APPLICANT’S SIGNATURE (NAME AND SURNAME)
(podpis kandydata)
* The offer in academic year 2020/2021 comprises only the following programmes in English / w roku akademickim 2020/2021 kierunki
studiów prowadzone w języku angielskim to:

NAVIGATION

1st cycle (undergraduate, BSc)

Nawigacja

studia I stopnia

MECHANICAL ENGINEERING
Mechanika i Budowa Maszyn

1st and 2nd cycle (undergraduate, BSc and graduate, MSc)

full-time

studia I i II stopnia

stacjonarne

TRANSPORT - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
Transport- Inteligentne systemy transportowe

2nd cycle (graduate, MSc)
studia II stopnia

Please note: the programmes in English will only be launched if the minimum required number of applicants are admitted. All other
programmes are delivered only in the Polish language. / UWAGA! Kierunek w jęz. angielskim zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania
minimalnej ilości kandydatów. Pozostałe kierunki studiów są prowadzone wyłącznie w języku polskim.

** One registration fee and one admission application entitle the applicant to indicate an alternative study programme only within
the same faculty / w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej i podania na studia możliwe jest wskazanie drugiego kierunku studiów tylko wyłącznie na tym samym
wydziale

MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN – admissions 2020/2021

1

PLEASE FILL IN WITH CAPITAL LETTERS

PERSONAL INFORMATION FORM
FOR CANDIDATES FROM OUTSIDE POLAND /
ANKIETA OSOBOWA DLA KANDYDATÓW-CUDZOZIEMCÓW
1. NAME (NAMES) –
identical to its spelling
in your passport!

11. LOCATION TYPE

 CITY-TOWN miasto
 VILLAGE wieś

Rodzaj miejscowości
zamieszkania*

Imię (imiona) – takie same jak
w paszporcie

2. SURNAME identical to its spelling
in your passport!

12. MARITAL STATUS
Stan cywilny

Nazwisko – takie same jak w
paszporcie

13. POLISH PERSONAL
IDENTIFICATION
NUMBER (if applicable)

3. DATE OF BIRTH
Data urodzenia

PESEL (jeżeli dotyczy)

4. PLACE OF BIRTH

14. E-MAIL ADDRESS

Miejsce urodzenia

Adres e-mail kandydata

5. COUNTRY OF
BIRTH

15. APPLICANT’S
PHONE NUMBER(S)

Kraj urodzenia

Telefony kontaktowe kandydata

6. COUNTRY OF
CITIZENSHIP

16A. FATHER’s NAME
Imię ojca

Obywatelstwo

7. PASSPORT:
SERIES AND NUMBER

16B. MOTHER`S NAME

……………………

Seria i nr paszportu

VALID FROM
Ważny od

VALID TO
Ważny do

……………………
……………………

9. ARE YOU A POLISH
CITIZEN Czy ma Pani/Pan

Adres zamieszkania (wraz
z kodem)

17. PERSON TO BE
NOTIFIED IN CASE OF
EMERGENCY (ICE) **
imię i nazwisko osoby, którą
należy powiadomić w nagłej
sytuacji

Telefon kontaktowy osoby,
którą należy powiadomić w
nagłej sytuacji

Kraj wydania paszportu

10. PERMANENT
PLACE OF
RESIDENCE
(full address with
postal code)

Imię matki

18. ICE PHONE
NUMBER **

8. COUNTRY WHERE
YOUR PASSPORT
WAS ISSUED

obywatelstwo polskie?

**

 YES/ Tak
 NO/ Nie

19. ICE EMAIL
ADDRESS **
Adres mailowy osoby, którą
należy powiadomić w nagłej
sytuacji

20. POSTAL ADDRESS
(full address with postal
code) – if other than
address of permanent
residence from box No 10
Adres do korespondencji (wraz
z kodem) – jeśli inny niż adres
stałego zamieszkania z pola nr
10

** providing information in fields No 15,17,18 and 19 is not mandatory. However we would appreciate if you nonetheless decide to
fill in those field as having the data allows us to communicate with you faster or to protect your wellbeing during your stay in
Poland. / Podawanie danych w polach 15,17,18 oraz 19 jest nieobowiązkowe. Będziemy wdzięczni jeśli zdecydujecie się Państwo na
wypełnienie tych pól gdyż umożliwi nam to szybszą komunikację z Państwem lub dbanie o Państwa komfort podczas pobytu w Polsce.
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Please indicate which situation applies to you and can be supported with an appropriate official
document. Proszę zaznaczyć, która ze wskazanych sytuacji Pana/Pani dotyczy?
NO
LP

1
2
3
4
5

Legal status in the Republic of Poland
/ Status prawny na terytorium Polski

TICK as
applicable

I have been granted permanent stay permit



Udzielono mi zezwolenia na pobyt stały

I have a refugee status granted in the Republic of Poland
Posiadam status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.

I have been granted a temporary protected status in the Republic of Poland
Korzystam z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

I have been granted a subsidiary protection in the Republic of Poland
Udzielono mi ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I am a national of the EU, Switzerland, Iceland, Norway or Lichtenstein or a family member of
such a national






Jestem obywatelem UE, Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu lub członkiem jego rodziny

6

7

I have been granted a European Community long-term residence permit
Posiadam zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej).

I have been granted a temporary residence permit in the Republic of Poland with regard to
situations laid down in Art. 159.1 (a temporary stay permit to reunite with one’s family) or Art.
186.1.3 or 186.1.4 (a European Community long-term residence permit issued by another EU
member state or being a family member of such resident) of the Act on Aliens of 12 December
2013 (Journal of Laws 2017 items 2206,2282, from 2018 items 107,138,771)





Jestem cudzoziemcem, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt
czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 (w celu połączenia się z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3
lub 4 (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane przez inne państwo UE lub członek rodziny takiego
rezydenta) Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 poz. 2206,2282, z 2018 poz. 107,138,771).

8
9
10

I hold a valid Polish Card (Karta Polaka)



Jestem posiadaczem ważnej Karty Polaka.

I am a person of Polish origins which is confirmed through a Polish consul's decision.
Mam pochodzenie polskie potwierdzone decyzją konsula.

I am a holder of a certificate confirming my fluency in Polish language at least at C1 level
issued by http://certyfikatpolski.pl/




Posiadam certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum C1 wydany przez http://certyfikatpolski.pl

11

I am a husband/wife, child/grandchild or a parent/grandparent of a Polish citizen who resides
in Poland Jestem mężem/żoną, dzieckiem/wnukiem lub rodzicem/dziadkiem obywatela Polski mieszkającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.



12

I am a citizen of a country from outside the European Union and none of the above situations
applies to me. Jestem obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej i nie dotyczy mnie żadna z powyższych sytuacji.



Important: you must be able to confirm your choice above with a relevant, officially granted document
(e.g. stay permit, decision on being granted a refugee status, valid Polish Card etc.).
Proszę o załączenie do niniejszego podania kopii dokumentów potwierdzających zakreśloną wyżej sytuację

I hereby state that:
 I have been
/  I have not been officially prohibited to leave my country
 there are
/  there are not
any criminal proceedings instigated against me.
Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby  wydano/  nie wydano zakaz/u opuszczania kraju oraz, że  toczy się/  nie toczy się
przeciwko mnie postępowanie karne

The above data are true and correct which
I hereby certify with my own signature/
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam
własnoręcznym podpisem

………......................................………………………..
APPLICANT’S SIGNATURE (NAME AND SURNAME)
czytelny podpis kandydata
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I WOULD LIKE TO APPLY FOR ACCOMMODATION IN THE MUS STUDENT DORMITORY.
Please note that the University is not able to guarantee accommodation for all candidates. Information
whether you have been granted a place in the dormitory will be provided to you after admission results
are communicated.
Proszę o przydzielenie mi miejsca w bazie noclegowej AMS. Uwaga – Uczelnia nie jest w stanie zagwarantować
zakwaterowania wszystkim kandydatom. Informacja o przyznaniu miejsca zostanie przekazana kandydatom po zakończeniu
rekrutacji.

I am interested in a:

single room (approx. EUR 135/month)*
double room (approx. EUR 90/month)*
triple room (approx. EUR 85/month)*

 YES
 NO




*please note that the price may be subject to minor changes. Its value in any other currency than Polish zloty depends on
currency exchange rate



The above data are true and correct which I hereby certify with
my own signature/
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam
własnoręcznym podpisem





I consent to the processing of my personal data for any purposes
necessary to effective conduct of education process by the
University (in compliance with the Act dated 10th May 2018 on
Personal Data Protection (Polish Journal of Laws from 2018, item
1000).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla realizacji
sprawnego funkcjonowania procesu dydaktycznego uczelni (zgodnie z Ustawą z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

I hereby agree to have the results of my application process sent
to my email address indicated in this admission application form,
along with any admission-related documents./ Wyrażam zgodę na

....................................………………………..

APPLICANT’S SIGNATURE
(NAME AND SURNAME)
czytelny podpis kandydata

przesłanie wyników rekrutacji i innych dokumentów z tym związanych na adres email
wskazany w niniejszym podaniu

During the admission period I used the following:
www.marine-edu.com
services of a recruiting agent (on commercial basis)




please write the name of the agency: ..................................................…………..………………
I learnt about the Maritime University of Szczecin:
using Google, Yahoo, Bing, MSN etc..
masterstudies.com, bachelorstudies.com
from this web page: ………………………………………………………………





from a brochure / leaflet







other source (where /who from?): ……………………………………………………….….



from

Facebook.com

from a recruiting agent
from a friend who is / was a student at the Maritime University of Szczecin
from an advertisement in a newspaper
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