Mi^dzynarodowy Program Stazy Parlamentarnych
(MPSP)
Kancelaria Sejmu
we wspolpracy
z Uniwersytetem Warszawskim

Miejsce na zdj?cie

POD ANIE
Nazwisko:

Imi§:

Stan cywilny:
Imiona rodzicow:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia (miejscowosc i kraj):
Numer paszportu:

Adres e-mail:

Adres do korespondencji: (Proszg niezwlocznie podac wszelkie zmiany

Numer telefonu:

adresu)

Numer faxu:

Adres zameldowania:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Informacje dotyczqce studiow:
Rok uzyskania uprawnienia do podj^cia studiow wyzszych:
Nazwa uczelni w kraju lub zagranica

Kierunek studiow

Ukonczenie studiow: kierunek i specjalizacja

Okres studiow od - do

Miejsce i rok

Jesli dotyczy, prosz? podac, czym si? Pan/Pani zajmowal/a po studiach:

Cel z a w o d o w y :
W przypadku zakwalifikowania mnie do grona uczestnikow MPSP deklaruj^ peine zaangazowanie
l czynne uczestnictwo w czasie trwania programu. Jestem swiadomy/a, ze zaproszenie do udziaiu w
stazu dotyczy wyi^cznie mojej osoby (nie obejmuje cztonkow rodziny oraz partnerow zyciowych).
Data:

Podpis:

W przypadku zakwalifikowania mnie do grona stazystow wyrazam zgod^ na wykorzystywanie
i elektroniczne przetwarzanie moich danych osobowych i teleadresowych, ktore mog^ zostac
przekazane Uniwersytetowi Warszawskiemu i innym uczestnikom programu, a w celu stworzenia
dalszych powi^zan takze innym organizacjom. Jednoczesnie wiem, ze przekazanie moich danych
teleadresowych do bazy danych jest dobrowolne i mog? w kazdej chwili zaz^dac ich wykasowania
Data:

Podpis:

Pelny wniosek musi zawierac nast^pujsjce dokumenty:
Wjq-zyku polskim:
Podanie*

* mozna znalezc na stronie: mpsp.sejm.gov.pl

Kwestionariusz osobowy*
Potwierdzenie dobrej znajomosci j^zyka polskiego

**

wraz z ttumaczeniem dokumentu

Oryginal:
Dokument potwierdzajqcy ukonczenie studiow
Jeden list polecaj^cy**
Zaswiadczenie lekarskie**
Inne

zalqczniki:

Dwa zdj^cia paszportowe
Urz^dowo potwierdzona kopia dowodu tozsamosci

Prosz? wyslac k o m p l e t dolcumentow p o d adresem (dla obywateli K a z a c h s t a n u i Kirgistanu):
A m b a s a d a Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe "Isker",
010000 Astana, Kazachstan

Kwestionariusz osobowy
(prosz<j wypelniac drukowanymi literami)

Nazwisko:

Imi^/Imiona:

Zaangazowanie w zycie spoleczno-polityczne
W jakich organizacjach dziala Pan/Pani obecnie?
Nazwa organizacji:

Stopien zaangazowania:

(prosz? podac nazw§
(petoione funkcje)
w j?zyku ojczysfym wraz z flumaczeniem)

Prosz§ opisac doswiadczenia z dziaialnosci

Okres dzialalnosci:

Obszary zainteresowania
Postawienie ponizszych pytan ma pomoc w przedstawieniu wszelkich Pana/Pani zainteresowan, preferencji i
predyspozycji

zawodowych,

udzielone

zas

odpowiedzi

umozliwiq.

organizatorom

programu

lepsze

przygotowanie i opracowanie zadan stazu.

Czy zajmowai/a sie Pan/Pani szczegoiowo jakims zagadnieniem, dziedzin^ zycia spolecznopolitycznego? (prosz^ podac zakres zainteresowania)

Czy w ostatnich latach wyrazal/a Pan/Pani zainteresowanie wiedz^. z zakresu nauk scislych,
przyrodniczych, humanistycznych, prawnych? (rodzaj i zakres w skrocie)

Gdzie nauczyl si? Pan/Pani j^zyka polskiego?

Prosz? podac, czy w ostatnich latach Pan/Pani:
madost^pdo:
- prasy polskoj^zycznej

tak/nie 1 , jakiej

- audycji radiowych w j^zyku polskim

tak/nie, jakich

- audycji telewizyjnych w j^zyku polskim tak/nie, jakich

2

Czy udziela si<? Pan/Pani udziela si? na forach internetowych?

tak/nie

- sporadycznie
- regularnie
Czy w ostatnich latach czynnie wspoipracowal/a Pan/Pani z mediami? (rodzaj)

Prosze podac powody zainteresowania Polska i Polakami (w skrocie)

Prosz? podac najcz^stszy powod kontaktu z Polakami (rodzaj, powody i wrazenia w skrocie)

Czy koresponduje Pan/Pani w j<?zyku polskim? (cz^stotliwosc)

Czy czynnie uczestniczy Pan/Pani w zyciu kulturalnym? (ucz^szcza do teatru, kina, na
wystawy, koncerty - powody i wrazenia w skrocie, wyraznie zaznaczyc, jesli dotyczy Polski)

1

Prosz? podkreslic dotycz^cq. Panstwa odpowiedz

3

Czy wyraza Pan/Pani szczegolne zainteresowanie okreslonym gatunkiem sztuki? (formy,
powody w skrocie, wyraznie zaznaczyc, jesli dotyczy Polski; aktywnosc wiasna)

Jakie j?zyki obce poznal/a Pan/Pani podczas studiow, ucz^szczajac na prywatne kursy
j^zykowe lub w inny sposob?

Prosz? podac stopien umicj^tnosci posiugiwania si? komputerem i internetem

Przedstawienie osobowosci
Prosz? podac formy spedzania wolnego czasu

Prosz? podac zdolnosci i cechy, do ktorych przykladai/a Pan/Pani duz^ wag? w swoim
rozwoju

Prosz? podac kryteria doboru znajomych

4

Prosze podac mozliwosc wykorzystania umiejetnosci i wiedzy zdobytej podczas stazu?

(Miejscowosc, data)

(Podpis)

UZASADNIENIE POWODOW UBIEGANIA ЪЩ О STAZ
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