Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10

PŘIHLÁŠKA
k akreditovanému kvalifikačnímu kurzu pro získání odborné způsobilosti
BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR

BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK

Jméno, příjmení, titul
Dřívější příjmení, včetně rodného
E-mail

Telefon

Datum a místo narození

Rodné číslo

Dokončené vysokoškolské vzdělání
(Uveďte název vysoké školy, fakulty,
studijní program, obor).

Datum dokončení studia (promoce, státní závěrečné zkoušky)
Adresa bydliště (kontaktní)

PSČ

Adresa pracoviště (nepovinné)

PSČ

Pracovní zařazení (nepovinné)

OD (datum)

Požaduji ubytování v době konání kurzů (zaškrtněte)

ano

Datum

Datum

Podpis uchazeče

Podpis a razítko statutárního orgánu (nepovinné)

ne

K přihlášce přiložte:
1)
2)

Zájemci o odbornou způsobilost Biomedicínský inženýr doloží úředně ověřené kopie dokladu o řádně dokončeném magisterském vzdělání
(diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), prosté kopie (bez ověření): diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
bakalářského stupně a dodatky k oběma diplomům.
Zájemci o odbornou způsobilost Biomedicínský technik: úředně ověřené kopie dokladu o řádně dokončeném bakalářském vzdělání (diplom
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a prostou kopii (bez ověření) dodatku k diplomu. Absolventi VOŠ přikládají úředně ověřenou
kopie diplomu a závěrečného vysvědčení.

Zájemci, kteří získali vzdělání v dřívější školské soustavě (před zavedením dvoustupňového vysokoškolského studia), připojí úředně ověřené
doklady vydané podle tehdejších zvyklostí, obvykle diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.

Přihlášku zasílejte na adresu: IPVZ, Studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10.
Upozornění: Neúplně nebo nečitelně vyplněná a nepotvrzená přihláška bude vrácena! V případě pochybností, zda dokladované vzdělání
odpovídá požadavku § 20, odst. 1, písm. b, resp. § 27, odst. 1, písm. b zák. č. 96/2004 Sb., mohou být na zájemci požadovány další údaje.
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.ipvz.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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