Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

STUDIA PODYPLOMOWE
„Efektywne uŜytkowanie energii - audyt energetyczny na potrzeby
termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”

1. DANE PERSONALNE
Nazwisko

Imię

Płeć1

Kobieta

MęŜczyzna

Wiek

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego
Imiona rodziców
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zaleŜną1

TAK

2. WYKSZTAŁCENIE
Nazwa Uczelni

Wydział

Tytuł zawodowy-naukowy

Kierunek studiów

3. ZAMELDOWANIE
Ulica

nr domu

Miejscowość

kod pocztowy

województwo

Powiat

obszar

1
2

wiejski

nr lokalu

Gmina

miejski

Zakreślić właściwe
wstawić znak „x” we właściwej kratce
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NIE

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie

4. KONTAKT
e-mail

Tel.
komórkowy

Tel. stacjonarny

Adres
korespondencyjny1

Taki jak zameldowania

inny – w tym przypadku wypełnić poniŜej

Ulica

nr domu

Miejscowość

kod pocztowy

nr lokalu

województwo

5. STATUS NA RYNKU PRACY
Bezrobotny1

TAK

NIE

Nieaktywny
zawodowo1

TAK

NIE

ZATRUDNIENIE2
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
(2-9 pracowników)
Zatrudniony w administracji
publicznej

Osoba długotrwale bezrobotna1

TAK

NIE

Rolnik

Samozatrudniony

Zatrudniony w małym i (lub)
średnim przedsiębiorstwie
(10-249 pracowników)
Zatrudniony w organizacji
pozarządowej

Zatrudniony w duŜym
przedsiębiorstwie
(pow. 249 pracowników)

6. OŚWIADCZENIA
Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych1

TAK

NIE

Ukończyłem/am studia magisterskie (jednolite lub drugiego stopnia)1

TAK

NIE

TAK

NIE

Nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe1
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji i prowadzenia studiów
podyplomowych w PWSZ Tarnów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.
U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)1

TAK

Data …………………………

…………………………….
podpis
Do podania proszę dołączyć kserokopię (oryginały do wglądu):
• dyplomu ukończenia studiów wyŜszych
• dowodu osobistego (obie strony)
• dwa zdjęcia

1
2
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