PŘIHLÁŠKA K BAKALÁŘSKÉMU STUDIU
Bakalářské studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Žáci středních škol mohou při splnění určitých
podmínek začít svá bakalářská studia už před maturitou. Absolventi vysokých škol mohou požádat o uznání
dosaženého vzdělání a vystudovat druhý bakalariát. Absolventi škol s teologickým zaměřením mohou požádat o
uznání dosaženého vzdělání.

Statut uchazeče:  Nově přihlášený  Opětovně přihlášený

Vyplní kancelář
Číslo studenta:_______________________
Kód kanceláře:_______________________
Poplatky uhrazeny:____________________

Pole označená * jsou povinná.

Rodné číslo studenta (jen Češi a Slováci) _______________________
Příjmení*: _________________________________________________

Rodné příjmení*:__________________________________

Jméno*:

_______________________________________________

Prostřední jména*: _________________________________

Trvalé bydliště:_____________________________________________

Telefon:__________________________________________

_______________________________________________

Mobil: __________________________________________

Kontaktní adresa (pokud se liší od trv. bydl.)*:_____________________

Web (Blog): ______________________________________

_______________________________________________

E-mail*: _________________________________________

Titul:

 Bc.

 Mgr.

 Ing.

Datum narození*: Den Měsíc Rok

 ___________ (jiné)

(Např. 05 / VII /1987)

Manželský stav:  Svobodný  Ženatý/Vdaná  Vdovec/Vdova

____ / _________________/ ______
Den Měsíc
Rok

 Rozvedený
Pohlaví:

 Muž  Žena

Členství v církvi:

Státní občanství*:___________________________________________
Mateřský jazyk:____________________________________________

 Apoštolská církev
 Charismatik
 Protestant
 Římský katolík
 Jiné (uveďte): ___________________________

AKADEMICKÝ PROFIL
Nejvyšší dosažené vzdělání (základní, středoškolské bez maturity či s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské)__________________
Uveďte všechny pomaturitní instituce, kde jste absolvoval(a), např. vyšší odbornou nebo vysokou školu:
Název školy

Doba studia od-do

Studijní obor

Certifikát/Diplom/Titul

Odeslán
oficiální
výpis*
_____________________________ ___________________ ________________ _______________________  Ano 
Ne

_____________________________ ___________________ ________________ _______________________  Ano 
Ne

_____________________________ ___________________ ________________ _______________________  Ano 
Ne
 Oficiální výpis si musíte zajistit, když chcete, aby Vám byly předměty z vysoké nebo vyšší odborné školy s teologickým
zaměřením započteny do bakalářského studia na Global University. Oficiální výpis je seznam předmětů, ze kterých jste
vykonal(a) zkoušku.
 Oficiální výpis si musíte vyžádat osobně na vysoké nebo vyšší odborné škole (studijním oddělení), kterou jste
absolvoval(a). Podmínkou je, že Vámi absolvovaná škola musí výpis zpracovat v angličtině a zaslat jej nikoli Vám, ale
přímo na adresu mezinárodní kanceláře:
Global University, Attn. Registrar, 1211 South Glenstone Avenue, Springfield, MO 65804-0315, USA.

SLUŽEBNÍ PROFIL
Mám pověření k duchovní službě:

 v Apoštolské církvi.
 v jiné církvi (prosíme uveďte): _______________________________________.

Země mého působení: _________________________________ Pověření mi bylo uděleno dne: _________________________

Jak jste se dozvěděl(a) o Global University *  Přítel

 Internet

 Časopis

 Církev/Pastor

 Jinak (upřesněte: _________________________________

STUDIJNÍ PROGRAMY*
Bakalářské studium
pro absolventy středních škol s maturitou
 Studium jednotlivých předmětů*
 Předmaturitní bakalářská studia
(Prematuration Bachelor Studies)
 Biblická a systematická teologie
(3-year B.A. in Bible and Theology)
 Studia mezikulturních vztahů
(3-year B.A. in Intercultural Studies)
 Křesťanská pedagogika
(3-year B.A. in Christian Education)

Počet
Druhý bakalariát
kreditů
pro absolventy vysokých škol
- - -  Studium jednotlivých předmětů*
16
96
96
96

Počet
kreditů
---


 Biblická a systematická teologie
(2nd B.A. in Bible and Theology)
 Studia mezikulturních vztahů
(2nd B.A. in Intercultural Studies)
 Křesťanská pedagogika
(2nd B.A. in Christian Education)

--50
50
50

* Studium jednotlivých předmětů zaškrtněte, když ještě nevíte, který z nabízených studijních programů Vám bude vyhovovat,
nebo když chcete studovat jen pro své obohacení bez nároku na stupeň vzdělání. Rozhodnutí o studijním programu můžete učinit
dodatečně, avšak nejpozději po získání 16 kreditů studiem jednotlivých předmětů.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI A S PŘEDÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.
2.
3.
4.

Podpisem stvrzuji souhlas s předpisy, jimiž se řídí studijní program uvedený v katalogu Global University, podle něhož
se ucházím o studium a uvědomuji si, že absolvování tohoto studijního programu mi nezaručuje přijetí do jakékoli
pracovní pozice v kterékoli církvi nebo organizaci.
Podpisem stvrzuji souhlas s tím, že je mou povinností ověřit si přenositelnost kreditů získaných na Global University pro
účely mého dalšího případného studia na jiných školách.
Podpisem stvrzuji, že rozumím, že e-mail je považován za primární způsob komunikace pro akademické a
administrativní účely univerzity. Souhlasím s pravidelným monitorováním svého e-mailového účtu na serveru Global
University.
Podpisem stvrzuji souhlas s předáním všech údajů na této přihlášce, kopie maturitního vysvědčení, transkriptů z
celého mého předchozího vzdělávání a všech dosavadních i budoucích studijních výsledků do mezinárodní
kanceláře Global University se sídlem na 1211 South Glenstone Avenue, Springfield, MO, USA.

Datum: _____/ _____ / _____
DD Měsíc RR
(např. 01/XII/09)

Podpis uchazeče*: ___________________________________________________________
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)*: __________________________________________

POVINNÉ PŘÍLOHY
Maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřená kopie. Všichni uchazeči, i vysokoškoláci, přiloží k této přihlášce notářsky
ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Přinesete-li originál vysvědčení do Kolína osobně, pořídíme si jeho ověřenou
kopii.
Anglické znění výpisu zkoušek z vyšší odborné školy s teologickým zaměřením. Pokud jste absolventem vyšší odborné školy
s teologickým zaměřením a chcete, aby Vám byly započteny předměty, z nichž jste vykonal(a) zkoušky, musíte kromě
maturitního vysvědčení (viz výše) předložit anglické znění výpisu zkoušek vykonaných na vyšší odborné škole.
Podmínkou je, že tento výpis musí Vámi absolvovaná škola zaslat přímo na adresu mezinárodní kanceláře: (níže)
Anglické znění výpisu zkoušek z vysoké školy. Pokud jste absolventem vysoké školy a ucházíte se o druhý bakalariát, musíte
kromě maturitního vysvědčení (viz výše) předložit anglické znění výpisu zkoušek vykonaných na vysoké škole.
Podmínkou je, že tento výpis musí Vámi absolvovaná škola zaslat přímo na adresu mezinárodní kanceláře:
Global University, Attn. Registrar, 1211 South Glenstone Avenue, Springfield, MO 65804-0315, USA.
Kopie potvrzení o jednorázovém poplatku za registraci přihlášky k bakalářskému studiu (500,- Kč).
a) Poplatek můžete zaplatit složenkou na adresu národní kanceláře GU,
b) bezhotovostním převodem na účet 2500457727 / 2010 (Fio Banka),
c) nebo osobně v kanceláři Global University, Kmochova 248, 280 02 Kolín III.

FOR REGIONAL/NATIONAL OFFICE USE ONLY
Date: _____ / _____ / _____
National Office Code: ________

I recommend this student for the program he or she has indicated.
Director’s Signature:________________________________________

FOR INTERNATIONAL OFFICE USE ONLY
Date: _____ / _____ / _____

I recommend this student for the program he or she has indicated.

Global University Registrar’s Signature: ________________________________________

