Forma patvirtinta
VšĮ Kolpingo kolegijos Akademinės tarybos
2010 vasario 1 d. sprendimu (Protokolo Nr. 21)

PRAŠYMAS
201 m. ____________mėn. ___ d.

pavardė (rašyti didžiosiomis raidėmis)

vardas (rašyti didžiosiomis raidėmis)

Asmens kodas:
(neturint asmens kodo - įrašyti gimimo datą ir lytį)

Adresas:
gatvė

vieta fotonuotraukai

namo Nr. buto Nr.

gyvenvietė (kaimas)

LTpašto indeksas

Telefonai:

mob.:

8

miestas (rajonas)

-

el.p.:

________

_

Prašau leisti man dalyvauti stojimo į Kolpingo kolegiją konkurse. Studijų programą ir formą renkuosi šia
tvarka:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Studijų programa

Studijų forma
(nuolatinė, ištęstinė)

(prioritetų mažėjimo tvarka)

Registracijos įmoka

40 eur

Pateikiu šiuos duomenis:
(į langelius rašyti po vieną raidę arba po vieną skaitmenį)

Pilietybė:



Lietuvos

 be pilietybės

Tautybė:



lietuvis (-ė)



Mano išsilavinimas:



vidurinis

 spec. vidurinis

 kita (įrašyti)

kita (įrašyti)

 aukštesnysis

 aukštasis

m-klos pavadinimas

Vidurinį išsilavinimą
įgijau
mokykloje:

baigimo metai




su pagyrimu
dieninėje m-kloje

.

 lietuvių kalba
 vakarinėje m-kloje

 kita kalba(įrašyti)
 neakivaizdinėje m-kloje

 ne Lietuvoje

m-klos pavadinimas
baigimo data

Baigiau aukštesniąją
mokyklą:



su pagyrimu

.

 lietuvių kalba

 kita kalba (įrašyti)

 vakarinėje m-kloje

 neakivaizdinėje m-kloje

profesinė kvalifikacija



dieninėje m-kloje

m-klos pavadinimas

Baigiau aukštąją
mokyklą:

baigimo data
kvalifikacinis laipsnis ir/ar profesinė kvalifikacija

.

 ne Lietuvoje

 anglų

Užsienio kalbos mokykloje:

 prancūzų

 rusų

 ...............
kita (įrašyti)

 vokiečių

 Esu Baltijos šalių arba tarptautinės olimpiados (-ų) prizininkas
(olimpiados pavadinimas)

(vieta)

(laureatas)

(vieta)

(laureatas)

 Esu šalies olimpiados (-ų) prizininkas
(olimpiados pavadinimas)

Bendras darbo stažas:

metai

mėnesiai

Pateikti dokumentai:
(pateikti informaciją patvirtinančių dokumentų originalus arba kopijas)

 1 fotonuotrauka (3x4)
 Brandos atestatas arba kito vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija
 Priedas prie brandos atestato ir jo kopija
 Pažymėjimų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius kopijos
 Diplomo ir jo priedo (jei baigta profesinė, aukštesnioji arba aukštoji mokyklos) kopija
 Dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 Kiti dokumentai: ______________________________________________________________________________
(įrašyti dokumentų pavadinimus)

Garantuoju, kad pateikti duomenys teisingi

_______________
(anketos užpildymo data)

Su mokėjimo tvarka Kolegijoje susipažinau

(stojančiojo parašas)

_______________
(stojančiojo parašas)

(data)

PILDO KOLEGIJOS DARBUOTOJAS:

Kas registravo

Parašas

Data

Sumokėtos registracijos
įmokos suma

Brandos atestato kopijos Nr. __________________ir jo priedo kopijos Nr. ________________ gautos

_________________________________
(registravusio asmens vardas, pavardė)

_________________
(parašas)

________
(data)

