Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,
Poddziałanie 4.1.1; „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”.

Zał. Nr 1 do Regulaminu

Kwestionariusz Kwalifikacyjny Studenta na dofinansowaną specjalność:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

K

M

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
a) nazwisko rodowe............................................................................................................
b) imiona rodziców........................................................ .....................................................
c) nazwisko rodowe matki .................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia

3. Numer ewidencyjny (PESEL)

3. Obywatelstwo

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

4. Miejsce zameldowania...................................................................................................................................................
(dokładny adres)
............................................................................................................................................................................
(adres do korespondencji)
(telefon)
Adres e-mail: ……………………………………….

5. Wykształcenie ..............................................................................................................................................................
nazwa szkoły i rok ukończenia ....................................................................................................................................

6. Status studenta:
Jestem osobą nieaktywną zawodowo:
(aktywność zawodowa - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenie działalności gospodarczej;
staż nie jest aktywnością zawodową)

(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

Tak / Nie
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7. Deklaracja studenta:
Deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia w strukturach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym:
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

Tak / Nie

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych)
okres
od

do

Nazwa i adres pracodawcy/nazwa i adres instytucji
wypłacającej zasiłek

Stanowisko

9. Osiągnięcia studenta po I semestrze studiów:
a) średnia ocen po I semestrze studiów wynosi: ……...........................................
(wypełnia pracownik dziekanatu)
b) semestr I zaliczony:
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

o

w trybie zwykłym

o

w trybie warunkowym

o

niezliczony

c) deklaracja znajomości nauczanego języka obcego (A – j. angielski; N- j. niemiecki)
(proszę zakreślić właściwą odpowiedź zgodną z przynależnością do grupy językowej)
A: poziom podstawowy/ poziom plus podstawowy/ poziom średniozaawansowany/ poziom zaawansowany
N: poziom podstawowy/ poziom plus podstawowy/ poziom średniozaawansowany/ poziom zaawansowany

Nazwa grupy językowej : …………………………………………………..
Ocena otrzymana na zaliczenie I semestru ………………………………
Nazwisko prowadzącego zajęcia: …………………………………………
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10). Oświadczam, że dane zawarte w pkt.1, 2, 3, 4, są zgodnie z dowodem osobistym seria ...........................................
nr........................................ wydanym przez .......................................................................................................................
w...............................................................

............................................................. albo innym dowodem tożsamości
data wydania dowodu osobistego

11) Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 5, 6, 7, 8, 9 są zgodne ze stanem faktycznym.

......................................................................
(miejscowość i data)

.................................................................................
(podpis osoby składającej kwestionariusz)

Ocena Komisji Kwalifikacyjnej na dofinansowaną specjalność
Komisja jednogłośnie/większością głosów zakwalifikowała
Pana/Panią …………………………………………………………
na studia na dofinansowanej specjalności:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Data

Podpisy Komisji:
……………….
Przewodniczący: ………………………………………….
Członek: ……………………………………………………
Członek: …………………………………………………….
Członek: ……………………………………………………

