Nr zgłoszenia …………………………………………
Data złoŜenia
Wypełnia osoba przyjmująca podanie
........................................................
Podpis osoby przyjmującej

PODANIE - KWESTI ONARI USZ
o przyjęcie na kurs specjalny w Politechnice Częstochowskiej
Proszę o przyjęcie na kurs specjalny ...................................................................................................................
nazwa kursu Pomiary termowizyjne w podczerwieni
prowadzony przez (wydział / jednostkę międzywydziałową) Wydział Elektryczny

I. DANE O KANDYDACIE
1. Nazwisko ........................................................................... Imiona: ....................................................
2. Data i miejsce urodzenia: dzień ..................... m-c ................................................... rok ....................
w .................................................................................. woj. ................................................................
3. Imiona rodziców: ..................................................................................................................................
nazwisko panieńskie matki …………………………………………………………………………...
4. Nazwisko panieńskie (u męŜatek)…………………………………………………………………….
5. Adres stałego zameldowania: miejscowość ..........................................................................................
kod .................... ulica ......................................................... nr domu ..................................................
woj. ...............................................................................

nr telefonu ...............................................

6. Adres do korespondencji: miejscowość ..................................................................... kod ...................
ulica ................................................................. nr domu ....................................... woj. ....................
nr telefonu .............................................................................................................................................
7. Stan cywilny …………………………………………….. obywatelstwo............................................
narodowość …………………………………………………………………………………………...
8. Seria i nr dowodu osobistego ........................................................................................ wydany przez
................................................................................ w dniu ............. m-c ...................... roku ..............
PESEL

NIP

-

-

-

9. Stosunek do powszechnego obowiązku słuŜby wojskowej:
- …………………………………………… - kategoria .............…………………………… zwolniony
(przedpoborowy-poborowy)*

od powszechnego obowiązku wojskowego; stopień wojskowy …………………….. nr specjalności
wojskowej ……………………..………………. przynaleŜność do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w …………….………………… nr ksiąŜeczki wojskowej ………………………… miejsce i rok
wydania …………………………… .
10. Nazwa ukończonej szkoły....................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły, miejscowość)*

.............................................................................................................................................................
11. Rok ukończenia szkoły .......................................................................................................................
12. Uzyskane tytuły uprawnienia (technik, inŜynier, magister, lekarz, itp.) ..........................................

Do podania załączam:
Pokwitowanie
odbioru dokumentów
przez kandydata

Lp.

Spis dokumentów

1.
2.

Podanie kwestionariusz o przyjęcie
Skierowanie z zakładu pracy jeŜeli kandydat jest delegowany przez
zakład pracy
Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem kursu

3.
4.

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów kształcenia w wysokości ..............................................................

................................................
podpis kandydata

WyraŜam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na listach kwalifikacyjnych i
dydaktycznych ogłaszanych publicznie.
................................................
podpis kandydata

II. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
I. Kwalifikacja poprzez (podkreślić właściwą)
A - rozmowa kwalifikacyjna
B - egzamin
C - inne
Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
tak

nie

- przyjęty(a) na kurs specjalny

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Członkowie Komisji

.........................................., dnia ........................... r.

.............................................................
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

