FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na rok 2018/2019
Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam
“Publishing School” w Krakowie

Miejsce na zdj´cie

kierunek grafika 3D – grafik 3D

Uwaga: Zgodnie z RODO informacje zawarte w formularzu podlegają ochronie i są przeznaczone wyłącznie do użytku Szkoły w celu realizacji usługi edukacyjnej.

Imi´ ................................................ Nazwisko ...........................................................................................
PESEL

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Data urodzenia: dzień

☐☐ miesiąc ☐☐

Czy jest Pani/Pan delegowana/y przez firm´?

rok

☐☐☐☐

 NIE

 TAK Jakà? (nazwa, adres, NIP)

....................................................................................................................................................……..........

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
woj. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Adres sta∏ego zameld. ul. ............................................ ☐☐-☐☐☐ ...........................................
Adres do koresp. ul. .............................................. ☐☐-☐☐☐ .................................................
Miejsce urodzenia

Tel. kontaktowy

☐☐-☐☐☐☐☐☐☐ kom.☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
 

mail ............................................................................................................……............................………..
Nazwa i adres miejsca pracy (opcjonalnie) ...............................................................……............................
Numer dowodu osobistego

☐☐☐	
 ☐☐☐☐☐☐

Nazwa ukoƒczonej szko∏y Êredniej .........................................................................................…......…........
Rok ukoƒczenia

☐☐☐☐ Miejsce ukoƒczenia

..................................................……....................

Nazwy i rok ukoƒczenia szkó∏ pomaturalnych, uzyskane zawody ................…….......................................
.......................................................................................................................................................................
Nazwa, rok i kierunek ukoƒczenia uczelni wy˝szej ................……............................................................
Aktualnie a) studiuje w ……………...........…….............. kierunek ................................................ rok ....
b) przerwane studia, kierunek ..................................................... zaliczony rok .........................
Zainteresowania/sposób spędzania wolnego czasu ......................................................................................

Przebyte szkolenia, kursy .......................................................……..............................................................
1. Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności plastyczne i rysunkowe?

 Nie mam takich umiejętności  Rysuję słabo  Rysuję biegle  Rysuję perfekcyjnie
2. Jakie produkcje 3D i dlaczego interesują Panią/Pana najbardziej? .......................................................
..........................................................................................................................................................
3. Proszę wymienić dwa tytuły filmów 3D, które wywarły na Pani/Panu największe wrażenie.
..........................................................................................................................................................
4. Proszę wymienić dwie reklamy telewizyjne z efektami 3D, które oglądała/ł Pani/Pan ostatnio.
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 PC

5. Na jakim komputerze Pani/Pan pracuje?

 Mac

6. Czy w swojej pracy pos∏uguje si´ Pani/Pan tabletem graficznym?

 Nie

 Tak, lecz rzadko

 Tak, cz´sto

 Tak, codzienie

7. Jakie zna Pani/Pan programy komputerowe? Prosz´ okreÊliç stopieƒ ich znajomoÊci.
nazwa ………..…..........… stopieƒ znajomoÊci:  s∏aby  Êredni  dobry  b. dobry
nazwa ………......….….… stopieƒ znajomoÊci:  s∏aby  Êredni  dobry  b. dobry
nazwa ………….......….… stopieƒ znajomoÊci:  s∏aby  Êredni  dobry  b. dobry
nazwa ………….......….… stopieƒ znajomoÊci:  s∏aby  Êredni  dobry  b. dobry
8. Jaka jest wed∏ug Pani/Pana rola grafiki 3D w reklamie, filmie, edukacji, informacji, architekturze
i co w tym obszarze interesuje Panià/Pana najbardziej? ...........................................................................
…………………...…………....………………….……………………………......…………….…
…………………………………....……………………………………………......…………….…
9. Jak Pani/Pan wyobraża sobie przyszłą pracę? ........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
10. W jaki sposób zamierza Pani/Pan wykorzystać zdobyte w “Publishing School” wiadomości i umiejętności z zakresu grafiki 3D?
…………………………………............……………………………….......………………………
Kandydat dowiedzia∏ si´ o Szkole z: a) Internetu wyszukując słowa kluczowe: ...............................................
................................................................................................... b) od …………………………….....……….………
Kraków, dnia ………………………..

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Podpis Kandydata

……………………….......……………..………

 pozytywny

 negatywny

Uzasadnienie: ………………………........…………...............…………………………………………………
Kraków, dnia ………………………..

Podpis Dyrektora Szko∏y ……………..…………...………

