Registracijos Nr.

PRAŠYMAS

vardas (rašyti didžiosiomis raidėmis)

2016 m. ________________ mėn. ___ d.

pavardė (rašyti didžiosiomis raidėmis)

Asmens kodas
(jei neturite asmens kodo - įrašykite gimimo datą ir lytį)

Adresas
gatvė

namo Nr. buto Nr.

gyvenvietė (kaimas)

Vieta fotonuotraukai

paštas

LTpašto kodas

miestas (rajonas)

Telefonai:
@
el. paštas

kodas ir tel. Nr.

Išdavimo data:

Numeris:
Pasas
(asmens tapatybės kortelė)

(įstaiga, išdavusi dokumentą)

Pilietybė:

Lietuvos

kita (įrašyti)

turiu leidimą
nuolat gyventi LR

Lietuvių kilmės

užsieniečio statusas

KTU Rektoriui
Prašau leisti man dalyvauti stojimo konkurse į laipsnio nesuteikiančių studijų programą „Pedagogikos
studijos“ Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete.
Specializaciją renkuosi tokia tvarka:
Pageidavimų sąrašas (prioritetų mažėjimo eilės tvarka)
Eil.
Nr.

Studijų Finansavimo
forma* šaltinis**
(NL)
(vf, vnf)
NL
NL
NL
NL
NL
NL

Specializacija

1.
2.
3.
4.
5.
6.

* Vienoje eilutėje nurodyti tik vieną studijų formą nuolatinę NL ir vieną finansavimo šaltinį - vf arba vnf.
** Asmenys, stojantys į valstybės finansuojamas studijas, šioje grafoje rašo raides vf. Asmenys, sutinkantys mokėti visą studijų kainą, šioje grafoje rašo raides vnf.

Pateikiu šiuos duomenis apie išsilavinimą:
valstybė

baigimo metai

m-klos pavadinimas
savivaldybė

Baigiau(baigiu)

m-klos kodas

aukštąją
mokyklą:

pirmosios pakopos kvalifikacinis laipsnis

profesijos bakalauras

bakalauras

dokumento pavadinimas
išdavimo data

-

serija

-

blanko kodas

dokumento Nr.

valstybė

baigimo metai

m-klos pavadinimas

Baigiau kitas
studijas
aukštojoje
mokykloje:

savivaldybė

m-klos kodas
kvalifikacijos įvardijimas
dokumento pavadinimas
išdavimo data

-

serija

Pedagoginio darbo stažas:

-

blanko kodas

dokumento Nr.
metai

mėnesiai

esu baigęs(-usi) antros pakopos studijas

Mokslinės veiklos rodikliai* :
Eil.
Nr. Mokslinės veiklos rodikliai
Paskelbti ar pateikti spaudai
1.
moksliniai straipsniai

Informacija

Kiekis Pastaba

Lietuvos leidiniuose
Užsienio leidiniuose
Pranešimai išspausdinti Lietuvos leidiniuose

2.

Dalyvavimas mokslinėse
konferencijose:

Pranešimai išspausdinti užsienio leidiniuose
Skaityti pranešimai (nespausdinti)

3. Dalyvavimas vykdant projektus

Lietuvos projektai
(savivaldybių, mokyklos ir pan.)
ES projektai

4. Kvalifikacijos kėlimas

Pedagoginės kvalifikacijos kėlimas 2011-2016 m.
Seminarų vedimas

5. Rekomendacijos

*Pridedama: mokslinės veiklos rodiklių įrodymų dokumentai arba jų kopijos.
Pridedama: aukštojo mokslo baigimo diplomo, jo priedo ir stojamosios studijų įmokos mokėjimo kvito kopijos.
Garantuoju, kad pateikti duomenys teisingi, sutinku dėl mano asmens duomenų tvarkymo, numatyto priėmimo
studijuoti procedūrose.
(prašymo užpildymo data)

(stojančiojo parašas)

Aukštosios mokyklos priėmimo komisijos užrašams:

Registracijos Nr.

Parašas

Data

Kas registravo

Priėmimo komisijos įrašams:

Mokslinės veiklos įvertinimas :
Eil.
Nr.

Studijų programa

Įvertinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Parašas

Data

Fakulteto priėmimo komisijos
pirmininkas

