HOTEL SCHOOL

PIETEIKUMA VEIDLAPA
studijām “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžā / apmācībai tās struktūrvienībā
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādē
„Viesnīcu biznesa organizācijas skola”

Instrukcijas:
Pieteikums jāaizpilda latviešu valodā drukātiem burtiem. Lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti, jāaizpilda obligāti. Laukos, kas piedāvā vairākus
izvēles variantus, jāatķeksē vismaz viens. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Uzņemšanas komisijas pārstāvjiem:
+371 6721 3037, +371 2663 4824, info@hotelschool.lv, e-learning@hotelschool.lv

Vārds *
Dzimums

Uzvārds *
Vīrietis

Dzimšanas datums *

Sieviete
diena

mēnesis

gads

Pases sērija un numurs *
Pases derīguma termiņš *

diena

mēnesis

gads

Deklarētā dzīvesvietas adrese *
Tālruņa numurs
E-pasts *

E-pasts atkārtoti *

Lūdzu uzņemt mani šādā programmā
BTEC Level 5 Higher National Diploma in HOSPITALITY MANAGEMENT
(Lielbritānijas profesionālās augstākās izglītības studiju programma, 5. līmeņa kvalifikācija)

BTEC Level 3 Diploma in HOSPITALITY

(Lielbritānijas profesionālās vidējās izglītības programma, 3. līmeņa kvalifikācija)

Viesnīcu vadība

(Latvijas 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma, 4. līmeņa kvalifikācija)

Viesnīcu pakalpojumi

(Latvijas profesionālās tālākizglītības programma, 3. līmeņa kvalifikācija)

Pamatpakalpojumu sniegšana tūristu mītnēs

(Latvijas profesionālās pilnveides izglītības programma, bez kvalifikācijas)

Kūrortviesnīcu darba specifika

(Latvijas profesionālās pilnveides izglītības programma, bez kvalifikācijas)

Studiju / apmācības sākums 201

/

(jānorāda gads un mēnesis)

Studiju / apmācības forma *

Vēlamā programmas apguves valoda *

pilna laika klātiene

angļu

tālmācība

latviešu
krievu

Vēlamais studiju / mācību maksas apmaksas veids *
par gadu
pa semestriem
pa mēnešiem
Pretendēju uz studiju / mācību maksas atlaidi
Par labām sekmēm (5%)
Par teicamām sekmēm (10%)
Par radniecību (20%) ar
Saskaņā ar vienošanos (5%-10%), kura noslēgta
diena

mēnesis

Par gada maksu (saskaņā ar cenrādi)

gads

(jānorāda radinieka vārds, uzvārds)

Apmaksu veikšu
No saviem līdzekļiem
Noformējot kredītu bankā
(Jānorāda kredītiestādes nosaukums)

Maksās cita fiziskā persona
(jānorāda personas vārds, uzvārds un saistība, piemēram, “māte”)

Maksās juridiskā persona

(jānorāda rekvizīti)

Pieteikumam pievienoju šādus dokumentus *
Pases kopiju
Izglītības dokumenta kopiju
Sekmju izraksta kopiju
Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas
Fotogrāfiju
Izziņu par veselības stāvokli

Dokumentu, kas apliecina uzvārda maiņu (piemēram, laulības apliecību)
Vienošanos par atlaides piešķiršanu
Apliecinu, ka izvēlēto programmas apguves valodu pārzinu pietiekošā līmenī *
Jā, valodu pārzinu pilnībā
Gandrīz, esmu gatavs valodu uzlabot studiju / apmācības gaitā
Nē, es pārzinu valodu ļoti vāji vai nepārzinu nemaz
Par piedāvājumu uzzināju
No reklāmas internetā
Sociālajos tīklos
Izstādē
No paziņām
Citā veidā

Apliecinu, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga, pareiza un patiesa.
Piekrītu manu personas datu apstrādei.
Paraksts
Vieta
Datums

diena

mēnesis

gads

Lietvedības atzīmēm

Pieteikuma nr.
Pieteikums saņemts

diena

mēnesis

Persona, kas reģistrēja

iniciāļi

Uzņemšanas rezultāti paziņoti
Līgums noslēgts

diena

Priekšapmaksa veikta

gads

diena

mēnesis

diena

Studējošā / izglītojamā nr.

mēnesis

gads

gads

mēnesis

gads

