SZENT ISTVÁN EGYETEM
Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
www.felnottkepzes.szie hu
Int. nyilvántartási szám: 13-0335-04, Int. akkreditációs száma: ALF-028

Hivatal tölti ki!
A hallgató nyilvántartási
száma:
……..………………………….

JELENTKEZÉSI LAP 2010
nyomtatott betűvel, vagy számítógéppel kérjük
kitölteni!

A választott képzés megnevezése: …………………………..……………
……………………………………………………………………………………...
A tanfolyamkezdés ideje:……………………………………………..……………
JELENTKEZŐ NEVE: .......................................................... …….……………
Születési neve: .......................................................................... ……………..……
Anyja neve: ……………………………………………………………….……….
Állampolgársága: ………….…Személyi ig. vagy útl. száma: …………….………

a
csekkszelvény
helye
vvaaggyy bbaannkkii ááttuuttaalláásstt iiggaazzoollóó
sszzeellvvéénnyy

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………….……..
LAKCÍM (irányítószámmal): ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye (irányítószámmal): ……………………………………….……
………………………………………………………………………………………
Elérhetőség, telefon/fax:……………………………………………………..……

Banki átutalásnál kedvezményezett
számlatulajdonos: Szent István Egyetem,
Gödöllő
Bankszámlaszáma: MÁK 10032000-0028282600000000, Az összeg rendeltetése:
Felnőttképzési Központ

mobil: ……………………………E-mail: ……………………………….………
Munkahelyének neve, címe (irányítószámmal), tel.: ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége és az ezt igazoló bizonyítvány vagy oklevél azonosító száma:
...................................................................................................................................................................................................
Legmagasabb szakmai végzettsége és ezt igazoló bizonyítvány vagy oklevél azonosító száma:
...................................................................................................................................................................................................
Nyelvvizsga(k) megnevezése, szintje, a bizonyítvány száma: ..............................................................................................
A részvételi díj befizetés módja:  Csekk

 Átutalás  Egy összegben  Részletekben*  Számlát kérek

Megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………………..……….
JELENTKEZÉSI LAPJÁHOZ KÉRJÜK, CSATOLJA AZ ELŐKÉPZETTSÉGÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY(OK)
MÁSOLATAIT, ÉS RAGASSZA FEL A BEFIZETETT REGISZTRÁCIÓS DÍJ CSEKKSZELVÉNYÉT!
Hallgató nyilatkozata: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A részvétel feltételeit
ismerem és azt magamra nézve, kötelezettségként elfogadom. Vállalom, hogy a tandíjat a határidőre befizetem. Tudomásul veszem, hogy a SZIE tandíjat
és tananyagdíjat csak akkor fizet vissza, ha a tanfolyam a SZIE hibájából végleg meghiúsul, és a hallgató azonos tartalmú tanfolyamra nem osztható be.
Hozzájárulok, hogy a SZIE kezelje a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv.-ben és annak mellékleteiben meghatározott adataimat.

………………... 20..….. év ……………. hó ….. nap

………………………..……………
jelentkező aláírása

Megjegyzés: Jelentkezni lehet postán vagy elektronikus úton. Ha a jelentkezés és a díjak befizetése elektronikusan történik a dokumentumokat jpg vagy
gif formátumban aláírva kérjük beküldeni.
Banki átutalásnál kedvezményezett számlatulajdonos: Szent István Egyetem, Gödöllő
Bankszámlaszáma: MÁK 10032000-00282826-00000000, Az összeg rendeltetése: Felnőttképzési Központ

