Відділ
Міжнародного
Співробітництва

Анкета для участі у програмах
практики

‘
Житомирський національний агроекологічний університет
відділ міжнародного співробітництва
кабінет 118 (факультет обліку та фінансів), 3-й пов.,
вул. Старий бульвар 7, 10008, м. Житомир, Україна
тел. 38(098) 2458963/ 38 (067) 1726306/ (0412) 221783
int.dep.znau@gmail.com

Місце
для
фото

Разом з анкетою необхідно надати наступні документи:
1.Закордонний паспорт – 2 копії
2.Український паспорт – 2 копії
3.Студентський квиток – 2 копії
4.Ідентифікаційний код – 1 копія
5.Посвідчення водія/тракториста (за наявності) – 1 копія
6.Фото (для анкети) – 1шт
7.Заява щодо проходження закордонної практики

1.Інформація про студента
ПІБ

Дата народження

Місце народження

Країна народження

Громадянство

Адреса

Поштовий індекс

Телефони
Зріст

E-mail, Skype
Вага

Розмір взуття

Дата одруження
Наявність дітей не маю

Паління не палю

палю

Сімейний стан неодружений (а)

одружений (а)

ПІБ дружини/чоловіка, телефон
маю

ПІБ дітей, дати народження

2.Дані про батьків: ПІБ, дата народження, номер телефону
Батько
Мати
3.Освіта
Навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті
Факультет

Форма навчання

Наявність студентського квитка маю

Спеціальність

не маю

Поточний курс

Дата вступу

Дата закінчення

Наявність диплома

бакалавра

магістра

не маю

Навчання до Житомирського національного агроекологічного університету (коледж, технікум, інший університет)
Начальний заклад

Факультет

Спеціальність

Період навчання з………………….до…………………….

4.Документи
Внутрішній паспорт

Серія та номер

Дата видачі

Виданий ким

Закордонний паспорт

Серія та номер

Дата видачі

Виданий ким

5.Додаткова інформація щодо перетину кордонів
Наявність біометричного паспорту не маю

маю

Обмеження на виїзд, депортації, відмови у відкритті віз маю

не маю

Період останнього перебування у країнах Шенгенської зони (день/місяць/рік) з…до…
6.Місця практики в Україні і за кордоном: країна практики, період практики з… по…, назва підприємства, тип практики

7.Рівень володіння іноземною мовою
Англійська
вільно

Інша іноземна мова___________________________
достатньо для спілкування

тільки зі словником

вільно

достатньо для спілкування

тільки зі словником

8.Робота з технікою
Наявність посвідчення водія категорії A

B

C

D

E

Трактор

Досвід керування, років

Досвід роботи зі спеціалізованою технікою (трактор, комбайн, причіпне та навісне обладнання, навантажувач та інше)
Інші навички (будівництво, зварювання, ремонт техніки, валка лісу та інше)
9.Побажання щодо країни та напряму практичної підготовки
Коментар

Своїм підписом Я________________________________________ підтверджую, що прочитав(-ла) та зрозумів (-ла) зміст всіх вище
наведених пунктів анкети попереджений (-на), що несу повну відповідальність за достовірність наданої мною інформації
«___» ___________20__року

Підпис_________________

Анкета-декларація про стан здоров’я
Шановний студент! Існує ряд захворювань та особливих станів організму, що можуть впливати на
ефективність вашого проходження практики. Тому просимо достовірно та уважно заповнити цей
бланк. Якщо Вам щось незрозуміло, або Ви не знаєте як відповісти, запитайте у Вашого лікаря.
Дата:
«__»_________20___р.
Вкажіть перенесені та наявні хвороби
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Інфаркт міокарда, мікроінфаркт
Серцева недостатність









Аритмія
Підвищений тиск
Понижений тиск
Уповільнене згортання крові















Анемія
Бронхіальна астма
Прояви алергії, атипові реакції на рослини, комах



























………













Епілептичні напади
Хвороби щитовидної залози
Цукровий діабет
Захворювання шлунково-кишкового тракту
Гепатит А, В, С (в якому році)

Венеричні захворювання, СНІД /ВІЛ
16
Туберкульоз (сухоти)
17 Чи приймаєте зараз якісь медикаменти?

15

18
19

“√” або “+”
Так
Ні

Чи були Ви оперовані?
Чи Ви вагітні? (який термін)

20 Коли Ви востаннє проходили рентгенографічне


…...тиж.




……..

……..

21

обстеження?
Чи Ви палите?





22

Чи приймаєте наркотичні, психотропні речовини?





23
24

Ви вживаєте міцні алкогольні напої (горілка, віскі,
Чи є у Вас якісь застереження, які на Вашу думку, мали б
бути враховані під час відбору на участь в даній
програмі? Якщо так, то зазначте:









Своїм підписом Я ________________________________________________підтверджую, що прочитав(-ла) та
зрозумів(-ла) зміст всіх вище наведених пунктів анкети та попереджений (-на), що несу повну відповідальність
за достовірність наданої мною інформації.

Підпис студента_______________

