Miejsce na fotografię

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA NA STUDIA DOKTORANCKIE w Instytucie Agrofizyki
im. B. Dobrzańskiego PAN

1. Nazwisko: 2. Imiona:
3. Data i miejsce urodzenia, PESEL:

4. Imiona rodziców:

5. Obywatelstwo:

6. Miejsce zamieszkania (ulica, nr domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, gmina,
województwo, tel. kontaktowy, e-mail):

7. Adres do korespondencji:

8. Data ukończenia studiów wyższych, nazwa uczelni, uzyskany stopień naukowy, tytuł naukowy:

9. Studia podyplomowe, staże naukowe, kursy specjalistyczne:

10. Znajomość języków obcych:

11. Osiągnięcia o charakterze naukowym i zawodowym (czynny udział w seminariach konferencjach
naukowych, lista publikacji, inne osiągnięcia):

12. Zawód wykonywany:

13. Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej (wskazać wszystkie miejsca pracy i stanowiska od
początku pracy zawodowej do chwili obecnej): Okres (od – do) Nazwa i miejsce zakładu pracy
Stanowisko

Przyjmuje do wiadomości, że:
a) Powyższe dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stacjonarne
Studia Doktoranckie.
b) Podanie w/w danych osobowych jest niezbędne do udziału w w/w konkursie.
c) Niepodanie tych danych będzie skutkować odrzuceniem zgłoszenia konkursowego.
d) Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych na potrzeby konkursu.

Telefon kontaktowy (podawany dobrowolnie):
e) telefon:
…………………………………………………………………………………………..
f) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego numeru telefonu w celach kontaktu ze mną
w sprawach dotyczących niniejszego konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że mam

prawo wycofać niniejszą zgodę w każdej chwili, lecz nie będzie to miało wpływu na
zgodność z prawem wykorzystania tych danych osobowych przez Instytut przed jej
odwołaniem, w celach określonych niniejszą zgodą.
………………………………….
podpis osoby składającej dokumenty
Dane zawarte w rubrykach 1 - 4 są zgodne z dowodem osobistym przedstawionym przez kandydata.
................................................. dnia ....................................
Stwierdzam własnoręcznym podpisem

prawdziwość powyższych danych

............................................................................
Podpis pracownika przyjmującego dokumenty

Uwagi:
1. Na pytania należy odpowiadać wyczerpująco, pisać czytelnie. 2. Jeśli odpowiedź na którekolwiek
pytanie nie mieści się w rubryce, należy podać ją na oddzielnym arkuszu ze stosownym odnośnikiem.
3. Do ankiety należy załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne. 4. O każdej zmianie stanu faktycznego
podanego w powyższej ankiecie, należy niezwłocznie zawiadomić pisemnie.

