
 Wpłynęło

 Nr 

JEGO MAGNIFICENCJA
REKTOR - KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Proszę o przyjęcie mnie na studia:

stacjonarne I stopnia

niestacjonarne II stopnia

na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich: kierunek:

na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: kierunek:

na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym: kierunek:

na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych: kierunek: 

KANDYDAT

Nazwisko

Imiona

Data i miejsce urodzenia

w

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego
ojciec matka

Imiona rodziców:

Adres stałego zameldowania:

ulica /

kod - miejscowość

miasto wieś woj. 

Adres do korespondencji:

ulica /

kod - miejscowość

woj. 

Telefon

E-mail

2.

3.

4.

5.

7.

nr domu / 
mieszkania 

P O D A N I E

dzień miesiąc 

6.

rok 

kraj woj.

nr domu / 
mieszkania

1.

(wypełnia AMW)

Nr albumu

(wypełnia AMW)



Obywatelstwo

Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata na studia

Stosunek do powszechnego obowiązku słuŜby wojskowej

 nie dotyczy

 przeniesiony do rezerwy

PrzynaleŜność do Wojskowej Komendy Uzupełnień w

Nazwa ukończonej szkoły średniej (wyŜszej)

miejscowość 

nr świadectwa (dyplomu)

data wydania dzień miesiąc rok 

  Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

  tak   nie

Dokumenty składam do AMW

  po raz pierwszy   po raz kolejny

dokument)

  tak   nie

Gdynia, dnia

Do podania załączam:

UWAGA :

Podanie powinno być wypełnione czytelnie i dokładnie pismem drukowanym.

(podpis kandydata)

9.

10.

11.

L.p.

Świadectwo dojrzałości

3

12

13

14 Jestem laureatem(ką)/finalist(k)ą olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego  (jeśli tak, załączyć odpowiedni  

Prawidłowość danych zawartych w podaniu

Pokwitowanie w przypadku odbioru dokumentów 
przez kandydata

Spis dokumentów

stwierdzam własnoręcznym podpisem

Odpis dyplomu (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)

Zaświadczenie lekarskie

Kserokopia dowodu osobistego

4 fotografie legitymacyjne

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Inne ……………………………………………………………………………………….

7

8

Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym (tymczasowym 
zaświadczeniem toŜsamości) lub metryce urodzenia.

1

4

2

6 kolorowe zdjęcie do legitymacji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w 
rozdzielczości 300 dpi tj. o 236x295 - na CD

5

8.


