
1
*Podane informacje zostaną wykorzystane przez Education and Skills Funding Agency, agencję wykonawczą Ministerstwa Edukacji (Department of Education, DE), do wydania ci niepowtarzalnego numeru studenta (Unique Learner Number, ULN) oraz do utworzenia  twojego rejestru Personal Learning 
Record w ramach zadań DE.  Dodatkowe informacje na temat przetwarzania twoich danych i dostęp do swojego Personal Learning Record można uzyskać pod adresem:  https://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy/'

Nazwa(-y) kursu(-ów) Wpisz pełną nazwę kursu podaną w katalogu/na stronie internetowej. Kod kursu Lokalizacja Dzień Godzina

1
2
3

Dane osobowe Podaj imię i nazwisko w formie, która ma znaleźć się na świadectwach egzaminacyjnych.

Jeżeli już studiujesz na Belfast Met lub uczęszczałeś/wysłałeś zgłoszenie na uczelnię w przeszłości, podaj:

Nazwisko Pierwsze imię                                              Poprzednie nazwisko
Zdrobnienie Adres e-mail 
Podaj poniżej swój adres stałego pobytu:
UWAGA: Na ten adres przesyłana będzie wszelka korespondencja.

Kod pocztowy

Jeżeli w semestrze mieszkasz pod innym adresem, 
podaj go poniżej: 

Kod pocztowy

Tel. domowy Tel. komórkowy
Niepowtarzalny numer studenta (ULN*) Numer ubezpieczenia społecznego (NIN)

Imię i nazwisko osoby/krewnego do kontaktu w sprawach nagłych

Formularz rejestracji
 Wypełnij formularz WIELKIMI literami czarnym kolorem.

Zgłoszenia na kursy, na których obowiązują wymagania wstępne, należy dokonać elektronicznie pod adresem: www.belfastmet.ac.uk.

2020/212020/21

Kwalifikacje wstępne Wskaż najwyższe posiadane obecnie przez ciebie kwalifikacje.

 Zaznacz odpowiednią opcję, jeżeli dotyczy  Wpisz odpowiedni poziom, jeżeli dotyczy Wpisz liczbę uzyskanych kwalifikacji, jeżeli 
dotyczy

1 Stopień doktora (PhD) 9 Dyplom (QCF Diploma lub równorzędny)
2 Tytuł magistra 10 Świadectwo (QCF Certificate lub równorzędny)

3 Studia podyplomowe, PGCE 11 Zaświadczenie (QCF Award lub równorzędny)

4 Dyplom szkoły pomaturalnej 12 Krajowe kwalifikacje zawodowe (NVQ)

5 Dyplom ukończenia studiów wyższych (DipHE) 13 Kurs ESOL skills for life, na poziomie: Essential/Basic/Key Skills

6 HND, HNC
7 Dyplom przygotowania do studiów wyższych

8 Brak kwalifikacji formalnych

14 A Level/ Leaving Cert poziom 5
15 Higher Leaving Cert (poziom 5)
16 AS Level
17 GCSE A*-C/ Leaving Cert poziom 4

18 Ordinary Leaving Cert (poziom 4)
19 GCSE D-G
20 Junior Cert

Język angielski Matematyka ICT (teleinformatyka)
Umiejętności podstawowe –
komunikacja

Płeć               kobieta         mężczyzna  

Numer identyfikacyjny studenta:

Wymagania dotyczące pomocy – Belfast Met jest uczelnią równych szans, która chętnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów z trudnościami w uczeniu się i/lub niepełnosprawnościami. 
Jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w nauce, skontaktuj się z Biurem Edukacji Integracyjnej (Inclusive Learning Office) pod numerem: 02890 265097 lub e-mailem na adres: cild@belfastmet.ac.uk. 
Jest to usługa poufna oferowana przez uczelnię.
Czy masz trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub przewlekłe schorzenie?             Tak             Nie        

Twoja narodowość Czy posiadasz paszport kraju UE, czy państwa spoza UE?                     UE    Spoza UE

Kraj urodzenia Podaj aktualną nazwę kraju:

W jakim kraju mieszkałeś(-aś) przez ostatnie trzy lata?  

       Irlandia Płn.                 Reszta Wielkiej Brytanii  EOG/UE/Szwajcaria Reszta świata (podaj szczegóły poniżej)

Jeżeli przez trzy lata poprzedzające termin rozpoczęcia twojego kursu mieszkałeś(-aś) poza Irlandią Północną, resztą Wielkiej Brytanii, EOG/UE/Szwajcarią,  
zakreśl poniżej swój status imigracyjny: 

     Zezwolenie na pobyt stały       Wiza studencka             Wiza dla osoby pozostającej na utrzymaniu          Wiza pracownicza Wiza małżeńska             VPRS
        Obywatel brytyjski Azylant          Uchodźca                        Ochrona humanitarna        Uznaniowe zezwolenie na pobyt          Zezwolenie na pobyt tymczasowy      

         Prawo pobytu            Zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony
        Inne, proszę podać: Jaki jest twój status imigracyjny:             Azylant Uchodźca

Czy posiadasz numer rejestracji wniosku (Application Registration Card, ARC) lub biometryczne zezwolenie na pobyt?  Podaj dane, aby umożliwić ustalenie odpowiedniej struktury opłat.

Data wjazdu do Wielkiej Brytanii Czy twoja wiza jest ograniczona czasowo?         Tak          Nie Termin ważności wizy  
Numer paszportu Termin ważności paszportu

Należy wnieść odpowiednie opłaty.  Jeżeli masz wątpliwości dotyczące wymagań związanych z prawem pobytu, zapoznaj się z kryteriami określonymi przez Ministerstwo Gospodarki (Department for the 
Economy) na stronie: www.economy-ni.gov.uk lub skontaktuj się z naszym Biurem ds. Międzynarodowych (International Office) pod numerem 0044 (0) 28 9026 5192. 

Status studenta Opłaty za wybrany(-e) kurs(y) zostaną zakwalifikowane jako opłaty krajowe lub zagraniczne w zależności od twojego statusu imigracyjnego w Wielkiej Brytanii w dniu rozpoczęcia 
kursu. W zależności od podanych informacji konieczne może być ustalenie opłat i przedstawienie dodatkowych dokumentów. Konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo pobytu.

Tytuł

Zaznacz to pole, jeżeli wyrażasz zgodę na nasz kontakt z osobą do kontaktu w sprawach nagłych w przypadku obaw dotyczących twoich postępów, frekwencji, wymagań edukacyjnych lub postępowań wyjaśniających.

Zaznacz to pole, jeżeli wyrażasz zgodę na wykonywanie zdjęć z twoim udziałem podczas zajęć na potrzeby związane z serwisami społecznościowymi, plakatami lub kursami.

Ewakuacja awaryjna Belfast Met dba o ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu naszych studentów. Czy w przypadku ewakuacji awaryjnej kampusu  
potrzebujesz specjalistycznej pomocy, aby móc bezpiecznie opuścić budynek?            Tak             Nie        

Jeżeli najwyższe uzyskane przez ciebie kwalifikacje są inne niż 
podane na powyższej liście, podaj je tutaj ___________________________
Podaj ocenę lub poziom uzyskany z egzaminów GCSE z języka angielskiego i matematyki  
(w tym wyniki w zakresie kwalifikacji równoważnych do obliczenia wyniku ROI) lub z umiejętności podstawowych

Nr telefonu osoby/krewnego do kontaktu w sprawach nagłychOsoba/krewny do kontaktu w sprawach nagłych

Umiejętności podstawowe – 
obliczenia liczbowe

Umiejętności podstawowe – 
teleinformatyka

Data urodzenia            /          /   



2Belfast Metropolitan College propaguje równość szans we wszystkich swoich działaniach Formularz rejestracji 2020

Wypełnia pracownik Uczelni.   
Powyższy student został przyjęty na wskazany(-e) kurs(y).  Potwierdzam, że niniejszy formularz rejestracji i monitorowania został całkowicie wypełniony.

Podpis pracownika: Data: 

Uiszczenie opłat Kto jest odpowiedzialny za uiszczenie twoich opłat? 

       Ja             Pracodawca            Inna agencja (jeżeli opłaty uiszcza pracodawca lub inna agencja, podczas rejestracji należy złożyć pisemne zaświadczenie)

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są poprawne, i wyrażam zgodę 
na informowanie Uczelni o wszelkich ewentualnych zmianach.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), że Uczelnia zastrzega sobie prawo do 
wycofania lub anulowania kursu w dowolnym momencie, w związku z czym nie 
będą mi przysługiwały żadne roszczenia wobec Uczelni z wyjątkiem zwrotu opłat. 
W przypadku anulowania kursu możliwe jest otrzymanie zwrotu opłat. Możliwość 
zwrotu opłat nie jest dostępna dla studentów, którzy zrezygnują z kursu po 
wzięciu udziału w jednych lub więcej zajęciach.
Rozumiem, że informacje podane przeze mnie będą przetwarzanie zgodnie z 
przepisami o ochronie danych. Dodatkowe informacje znajdują się na str. 3 w 
części „Ochrona danych”.
Rozumiem cele i treść kursu oraz potwierdzam, że spełniają one moje aktualne 
potrzeby edukacyjne.
Otrzymałem(-am) ustne i/lub pisemne informacje na temat kursu i Uczelni, i 
zgadzam się przestrzegać zasad polityki i przepisów Belfast Metropolitan College, 
w tym Kodeksu postępowania studenta Belfast Met i wszelkich zasad polityki 
obowiązujących na Uczelni (wszystkie zasady polityki są dostępne na żądanie lub 
na stronie internetowej Uczelni).
Rozumiem, że czesne dotyczy roku obrotowego rozpoczynającego się 1 
sierpnia i kończącego się 31 lipca i pobierane jest za każdy rok studiów. 
Czesne jest płatne w całości z chwilą rejestracji i może obejmować opłaty za 
kursy, opłaty rejestracyjne i wszelkie inne opłaty związane z kursem. Płatności 
przyjmowane są w gotówce, czekiem, poleceniem zapłaty i kartą kredytową (Visa, 
MasterCard). Dodatkowe informacje na temat opłat można znaleźć pod adresem: 
https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/PublicDocuments/
FeesandChargespolicy2020-21Final.pdf
Zgadzam się, że rejestracja i przejście na kolejny rok kursu zależy od 
zadowalających wyników, frekwencji i wniesienia opłat.
Przyjmuję odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich stosownych opłat, np. 
czesnego, opłat za egzaminy, rejestrację, materiały itp.

Belfast Met aktywnie propaguje równość szans i przyjmuje zgłoszenia od różnych kandydatów, w 
tym kandydatów z wyrokami skazującymi. Aby Uczelnia mogła zarządzać ryzykiem związanym z 
kandydatem, wymagamy poinformowania nas o wszelkich niezatartych wyrokach skazujących. Na 
niektórych kursach wymagane jest ujawnienie wszelkich wyroków skazujących.  W tym celu należy 
wypełnić Formularz danych o przestępstwach "https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/
StudentSupport/CriminalDisclosure/BelfastMetStudentCriminalDisclosureForm.docx" lub Rozszerzony 
formularz danych o przestępstwach  "https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/
StudentSupport/CriminalDisclosure/BelfastMetEnhancedStudentCriminalDisclosuresForm.docx".
Oba formularze są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem:  "https://
www.belfastmet.ac.uk/studentcriminaldisclosures/" https://www.belfastmet.ac.uk/
studentcriminaldisclosures. Można je również uzyskać u Administratora ds. 
Bezpieczeństwa pod numerem: 028 90265184.  Wytyczne i informacje dla studentów 
na temat wyroków skazujących "https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/
StudentSupport/CriminalDisclosure/CriminalConvictionsStudentGuidanceandInformation.
pdf" w dziale Życie na Met/Pomod dla studentów "https://www.belfastmet.ac.uk/
studentcriminaldisclosures/" wyjaśniają, który formularz należy złożyć, jak należy go 
wypełnić i złożyć go u nas z zachowaniem poufności.
Po ujawnieniu wyroków skazujących nie zostaniesz automatycznie wykluczony(-a) z 
procesu wnioskowania/rejestracji. Uczelnia oceni ryzyko związane z twoją kandydaturą i 
ustali, czy może nim bezpiecznie zarządzać. Ten poufny proces odbywa się odrębnie od 
procesu przyjęć kandydatów na studia, zgodnie z zasadami ochrony danych. O decyzji 
Panelu ds. oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zostaniesz poinformowany(-a) osobno 
w możliwie jak najkrótszym terminie. O ujawnionych wyrokach skazujących nie należy 
rozmawiać z obsługą kursu ani z innymi studentami.
Dodatkowe informacje na temat ujawniania tych informacji oraz wytyczne dotyczące 
informowania o wyrokach można uzyskać w NIACRO pod numerem: 028 90320157.
W razie skazania za przestępstwo po terminie złożenia wniosku o przyjęcie na Uczelnię 
jesteś zobowiązany(-a) do poinformowania nas o wyroku i do wypełnienia jednego z 
wyżej wspomnianych Formularzy danych o wyrokach. Jeżeli potrzebujesz pomocy w 
związku z tą procedurą, skontaktuj się z kierownikiem ds. studenckich e-mailem na adres:  
"mailto:studentsupport@belfastmet.ac.uk" studentsupport@belfastmet.ac.uk

Opłaty ulgowe Jeżeli otrzymujesz niektóre świadczenia, możesz kwalifikować się do skorzystania z wielu kursów po stawce ulgowej.  Szczegółowe informacje znajdziesz 
na naszej stronie internetowej lub w katalogu.  Podczas rejestracji należy złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy).

Zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support); Zasiłek dla osób o niskich dochodach aktywnie poszukujących pracy (Income Based Job Seekers); Dofinansowanie dla osób pracujących o niskich dochodach (Working Tax Credit); Dodatek 
emerytalny (Pension Credit); Ulga mieszkaniowa (Housing/Rate Relief); Zasiłek dochodowy z tytułu niezdolności do pracy i świadczenie uniwersalne (Income Related Employment, Universal Credit and Support Allowance).

Dokument okazano (imię i nazwisko) Dokument załączono

Szczegółowe informacje o opłatach Niespłacone zadłużenie wobec Uczelni – Przed rejestracją należy uregulować pełną kwotę niespłaconego zadłużenia 
finansowego. W sprawach dotyczących zadłużenia lub uregulowania zadłużenia należy kontaktować się z Biurem Finansowym (Finance Office) pod numerem: 028 9026 5488

Nazwa kursu 1 Kwota GBP

Nazwa kursu 2 Kwota GBP

Nazwa kursu 3 Kwota GBP

Sposób płatności Faktura dla pracodawcy (zaświadczenie dołączono)   Czek (płatny na rzecz Belfast Metropolitan College)  

Gotówka (płatność gotówką osobiście możliwa jest jedynie w jednej lokalizacji)            Karta kredytowa/debetowa (jeżeli nie rejestrujesz się osobiście, 

Umowa Wyroki skazujące

Wyłącznie do użytku 
urzędowego
Dane osobowe – wypełnione Tak/Nie

Status studenta – wypełnione Tak/Nie

Status zweryfikowany przez:

Przedstawione dokumenty:

___________________________
___________________________
Status zweryfikowano jako: (zaznaczyć)

a) brytyjski 
b) irlandzki 
c) inny niż brytyjski/irlandzki.

Informacje dodatkowe
___________________________
___________________________
___________________________

Dodatkowe wsparcie – wypełnione 

Dane marketingowe – wypełnione 

Uiszczenie opłat – wypełnione

Opłaty ulgowe – wypełnione 

Szczegółowe informacje o opłatach – 
wypełnione 

Podpis studenta – wypełnione 

Formularza rejestracji nie wolno 
przyjąć bez podpisu

Jeżeli nie, proszę podać przyczynę:

___________________________

Dane wprowadzone przez: _____

Data wprowadzenia: __________

Otrzymana kwota opłaty:  ______

Sposób płatności: ____________

Rachunek nr: ________________

Seria nr: ____________________

Kontrola jakości danych: _______

Jakość sprawdzona przez (imię i 
nazwisko drukowanymi literami): 
___________________________

Podpis: _____________________

Data sprawdzenia: ____________

Sprawdzone przez:
___________________________

Podpis i oświadczenie studenta 
Zapoznaj się z punktem „Wycofanie przed końcem kursu”.  Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym formularzu są poprawne, zobowiązuję się do uiszczenia 
czesnego i wszelkich innych opłat należnych na rzecz Uczelni w związku z niniejszą(-ymi) rejestracją(-ami), a składając swój podpis, przyjmuję warunki umowy opisane powyżej i na odwrocie.

Twój podpis Data 

T/N
T/N
T/N
T/N

T/N

T/N

Uczelnia skontaktuje się z tobą w sprawie danych karty kredytowej).  
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Wycofanie przed końcem kursu 
Polityka Uczelni zakłada, że wszystkie opłaty należy uiścić w całości i nie podlegają one zwrotowi. Przewiduje się następujące wyjątki od tej zasady: 

Ogólne przepisy o ochronie danych z 2018 r.
Belfast Met przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych z 2018 r.  Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i administrowania nimi przez 
Belfast Met znajdują się w Polityce prywatności na naszej stronie internetowej.  Dodatkowe informacje na temat twoich praw znajdują się w naszej Polityce 
ochrony danych pod adresem:  http://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy/

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: Corporate Development, Belfast Metropolitan College, Castlereagh Campus, Montgomery 
Road, Belfast, BT6 9JD.  Możesz również wysłać e-mail na adres: dataprotection@belfastmet.ac.uk

Jeżeli chcesz otrzymać egzemplarz niniejszego formularza w innym formacie, skontaktuj się z działem rozwoju 
korporacyjnego (Corporate Development) pod numerem:
 028 9026 5000 lub adresem e-mail: equalityservices@belfastmet.ac.uk 

Dane na potrzeby monitorowania w roku 
2020/21

Tę część wypełnia wyłącznie 
pracownik uczelni. 

Numer studenta

Zaznacz każde pole, które odpowiada twojej sytuacji.
(1) Osoby pozostające na utrzymaniu  Czy odpowiadasz osobiście za opiekę nad: (zaznacz każde pole, które odpowiada twojej sytuacji)

dzieckiem (lub dziećmi)? *Dziecko oznacza osobę, która nie ukończyła 16 lat lub która nie ukończyła 18 lat i uczy się w pełnym wymiarze czasu       Tak          Nie  

Osobą (osobami) z niepełnosprawnością?             Tak            Nie      

Osobą (osobami) dorosłą(-ymi) pozostającą(-ymi) na utrzymaniu? Tak            Nie   

Żadne z powyższych:

(2) Stan cywilny Podaj swój stan cywilny: (zaznacz tylko jedno pole)

         Kawaler/panna (01) Osoba pozostająca w związku 
małżeńskim/partnerskim (02)

         Osoba pozostająca w separacji (03)             Po rozwodzie/rozwiązaniu małżeństwa (05)

  Wdowa/wdowiec/żyjący partner związku partnerskiego* (04)              

(3) Informacje o wspólnocie W jakiej wierze, wyznaniu lub związku wyznaniowym zostałeś(-aś) wychowany(-a)?

            rzymskokatolickie (1)             protestanckie (2)            inne wyznanie chrześcijańskie (3)   wyznanie niechrześcijańskie (4)         brak (5)

(4) Grupa etniczna Do której z poniższych grup etnicznych się zaliczasz? (Wybierz najbardziej odpowiadającą ci opcję).

            Rasa biała (01)              Pochodzenie karaibskie (rasa czarna) (02)            Pochodzenie afrykańskie (rasa czarna) (03)     Pochodzenie inne (rasa czarna) (04)  Pochodzenie hinduskie (05)

            Pochodzenie pakistańskie (06)             Pochodzenie banglijskie (07)            Pochodzenie chińskie (08)     Podróżnik Irlandzki (11)   Mieszana grupa etniczna (12)

           Inne pochodzenie azjatyckie (13) Inna grupa (98):     

* Dotyczy sytuacji odnoszących się do małżeństwa lub związku partnerskiego.

1. Kurs/sesja został(-a) anulowany(-a) przez Uczelnię. Jeżeli dany kurs
zostanie anulowany, studenci otrzymają propozycję skorzystania
z odpowiedniego kursu alternatywnego lub pełen zwrot opłat.
Jeżeli student nie uczęszczał na kurs i złożył na Uczelni pisemne
zawiadomienie na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

2. Jeżeli z powodu zmiany godziny, dnia lub wieczoru, w którym odbywają
się zajęcia, student nie jest w stanie kontynuować udziału, zwrot opłat
przysługuje po złożeniu pisemnego zawiadomienia w ciągu 20 dni
roboczych od daty wprowadzenia zmiany.

3. Studenci na określonych kursach kształcenia wyższego (Higher
Education Courses – 1. rok) oraz studenci zagraniczni na kursach
kształcenia uzupełniającego w pełnym wymiarze czasu.

4. Inne wnioski o zwrot/anulowanie opłat będą rozpatrywane wyłącznie w
wyjątkowych okolicznościach przez członka zarządu Uczelni lub przez
wyznaczony organ (dyrektora finansowego).

Jeżeli wnioskodawca wziął udział w jednych lub więcej zajęciach, nie 
przysługuje mu zwrot/anulowanie opłat, z wyjątkiem okoliczności opisanych 
w dziale 3 lub 4. W razie odmowy zwrotu opłat istnieje możliwość 
przeniesienia czesnego tytułem innego programu.

Wszystkie wnioski o zwrot/odroczenie opłat należy składać pisemnie w 
dziale finansów. Wnioski mogą zostać poparte przez kierownika jednostki 
obsługi biznesowej (Business Services Unit Manager) lub kierownika 
programu nauczania (Curriculum Area Manager), ale osobami uprawnionymi 
do decydowania o zwrocie lub odroczeniu opłat są jedynie członek zarządu 
Uczelni lub dyrektor finansowy.

W przypadku uzyskania zgody na zwrot opłat płatności dokonane kartami kredytowymi lub 
debetowymi zostaną zwrócone czekiem w ciągu 20 dni roboczych. W przypadku uzyskania zgody 
na odroczenie student otrzyma pismo, które należy przedłożyć podczas rejestracji w ustalonym 
przyszłym terminie. Dodatkowe informacje na temat opłat można znaleźć pod adresem: https://
www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/PublicDocuments/FeesandChargespolicy2020-
21Final.pdf

Poniższe informacje są wymagane przez Belfast Metropolitan College celem umożliwienia monitorowania, kontroli i wykazania uczciwości 
procedur zgodnie z wymaganiami art. 75 Ustawy o Irlandii Północnej z 1998 r. Dane te zostaną udostępnione Ministerstwu Gospodarki w 
celu monitorowania równości szans na szczeblu sektorowym. 

Informacje podane na potrzeby monitorowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu dostępu do kursu. Będą one służyły jedynie 
potrzebom związanym z równością i integracją społeczną, abyśmy mogli usprawniać oferowane usługi i podnosić poziom ich dostępności.

Podane przez ciebie informacje będą przechowywane z zachowaniem bezpieczeństwa, a dostęp do nich będzie ograniczony wyłącznie do 
osób realizujących cele związane z monitorowaniem. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Nasza Polityka 
prywatności zawiera dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas twoich danych. 
https://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy/
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(11) Informacje o opiece instytucjonalnej
Czy znajdujesz się lub znajdowałeś(-aś) się pod opieką instytucjonalną? Opieka instytucjonalna oznacza opiekę zastępczą, adopcję, dom opieki lub ośrodek opiekuńczy. Tak Nie

(7) Jaki jest twój pierwszy język?
        angielski (01)             inny (80)

(9) Orientacja seksualna Która z poniższych opcji najlepiej opisuje twoją orientację?

       Osoba biseksualna (01)                 Gej (02)               Lesbijka (03)         Osoba heteroseksualna (04)          Wolę nie podawać (99)

(6a) Niepełnosprawność 
Czy twoje codzienne aktywności są ograniczone z powodu schorzenia lub niepełnosprawności, które(-a) może trwać co najmniej 12 miesięcy?
         Tak               Nie

(6b) Jeżeli na pytanie 6a odpowiedziałeś(-aś) „Tak”, wypełnij punkt 6b

Podaj rodzaj posiadanego schorzenia/upośledzenia.  Ponieważ możliwe jest występowanie więcej niż jednego upośledzenia, możesz zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź. (Zaznacz wszystkie właściwe)

         Szczególne zaburzenia uczenia się (np. dysleksja, dysgrafia) (01)           Zaburzenia ze spektrum autyzmu/zespół Aspergera (05)

         Niewidomy lub niedowidzący (02)           Zaburzenia zdrowia psychicznego (06)

         Niesłyszący lub niedosłyszący (03)           Niepełnosprawność niewidoczna (np. cukrzyca, padaczka) (07)

         Trudności w poruszaniu się (04)

www.belfastmet.ac.uk

(10) Jakie są obecnie twoje poglądy polityczne?
         Nacjonalistyczne (01)       Unionistyczne (02)                               Inne (80)         Brak (99)         Wolę nie podawać (98) 

(8) Z jaką wiarą, wyznaniem lub związkiem wyznaniowym się identyfikujesz?

         Żadne (01)         Buddyzm (02)          Rzymskokatolickie (05)           Kościół prezbiteriański w Irlandii (06)

         Kościół Irlandii  (07)         Metodyzm (08)          Inne wyznanie chrześcijańskie (09)          Hinduizm (10)

         Judaizm (11)         Islam (12)          Sikhizm (13)                    Inna religia (80)

(12) Jak dowiedziałeś(-aś) się o kursie (kursach)?
W szkole / od nauczyciela 
doradztwa zawodowego

Od doradcy zawodowego 
Ministerstwa Edukacji

Od doradcy zawodowego / 
opiekuna na uczelni

Z reklamy prasowej Z reklamy telewizyjnej Z reklamy radiowej

Z billboardów/reklam w 
autobusach/na przystankach

Z wywiadu telewizyjnego/radiowego 

lub artykułu prasowego
NI Direct Ze stroni internetowej uczelni

Z serwisów społecznościowych 

(Facebook/Twitter)
Na dniu otwartym na uczelni

Z materiałów/katalogu uczelni
Z polecenia (znajomego, 
rodzica itp.)

Od pracodawcy
W Biurze ds. zatrudnienia i 
świadczeń

Z innych źródeł

Podaj nazwę swojej poprzedniej szkoły lub uczelni Rok zakończenia nauki:

(5) Jaki jest twój główny stan zatrudnienia? (zaznacz jedno pole)

         Zatrudnienie w pełnym wymiarze
        (30 godzin lub więcej tygodniowo) (05)

         Zatrudnienie w niepełnym wymiarze (mniej niż 30 godzin 
tygodniowo) (06)

         Samozatrudnienie (07)

         Emeryt/opieka nad rodziną lub domem/ 
 długotrwała choroba (10)

         Student/Oczekuję na rozpoczęcie kursu w koledżu  
            na uniwersytecie (11)

         Inne, np. nieodpłatny wolontariat (12)

Bez pracy i nieposzukujący pracy:

  Mniej niż 6 miesięcy (15)          6 do 11 miesięcy (16)          12 lub więcej miesięcy (17)

Bezrobotny (bez pracy i poszukujący pracy) od:


