TATA B Á N YA H A Z AV Á R P R O G R A M
Kóta József Gyakornoki Programelem

JELENTKEZÉSI ADATLAP
Kóta József gyakornoki pozícióra
Tisztelt Jelentkező!
Kérjük, hogy az alábbi adatlapot pontosan töltse ki, és a megadott címre juttassa vissza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hiányosan kitöltött adatlappal nem tudunk érdemben foglalkozni.
Az adatlap csak a tanulói jogviszony igazolásával és kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt érvényes!

Pályázott gyakornoki pozíció: ………………………………………………………………………………
tanuló neve: ……………………………………………………………………………..
lakcíme: .. ………………...………………………………………………………….
értesítési címe (ha nem a lakcím): ……………………………………………………………………………..
telefonszáma: ………………………………………………………………………………
email címe: ………………………………………………………………………………
születési ideje: ……………...év ………………………………… hónap …………… nap
oktatási intézmény neve: ………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………..…
kar, szak / szakma: ………………………………………………………………………….…..
az adott szakra előírt képzési idő: …………………………………félév
A tanulói jogviszony megkezdésének dátuma:………………….... év…………………....hónap
Az oklevél megszerzésének várható

dátuma:………………….... év…………………....hónap

Stúdium Ösztöndíj Program keretében tanulmányi ösztöndíj támogatásban:

részesül

–

nem részesül

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)
Számlaszám, ahova a gyakornoki támogatás elnyerése esetén a folyósítást kéri (ösztöndíjat csak számlaszámra
folyósítunk, kérjük pontosan megadni! Amennyiben a számlaszám nem a pályázó nevére szól, úgy kérjük
szíveskedjen megadni a számla tulajdonosának nevét az egyéb információk mezőben):
Bankszámlaszám:

--

Egyéb információ: …………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy nappali tagozaton végzem tanulmányaimat, és a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ………év ………………hó………..nap
………………………………………….
a pályázó aláírása

TATA B Á N YA H A Z AV Á R P R O G R A M
Kóta József Gyakornoki Programelem

Tisztelt Oktatási Intézmény/Tanulmányi Hivatal!
Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványon szíveskedjenek a pályázni szándékozó tanuló számára
igazolni a tanulói jogviszonyt.
A gyakornoki pozíció elbírálásához nyújtott szíves segítségüket köszönjük!

Stúdium Közalapítvány

OKTATÁSI INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA
Igazoljuk, hogy a pályázó intézményünk nappali tagozatos tanulójaként kívánja megszerezni
végzettséget igazoló okiratát/diplomáját.
A pályázati adatlapon található, tanulmányokra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:…………………………….
oktatási intézmény
PH

Beadási határidő: folyamatos
Cím: Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1.
vagy
Polgármesteri Hivatal Humán Szolgálat Oktatási és Kulturális Iroda
2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Csatolandó dokumentumok:
kötelező dokumentumok, hiányuk esetén a pályázat érvénytelen:
- hallgatói jogviszony igazolása (az adatlapon, vagy az intézmény saját nyomtatványán)
- személyi igazolvány másolata
nem kötelező, csatolható dokumentumok:
- egyéb fontosnak tartott információ, melyre az adatlap nem tér ki

