ΚΥΠΡΙΑΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

1. ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………

ΟΝΟΜΑ………………………………….

2. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ…………………………

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ………………….

3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ο∆ΟΣ……………………………………….
Τ/Κ…………………………………………..
ΠΟΛΗ……………………………………….
ΧΩΡΑ……………………………………….
4. ΤΗΛ.
………………………………………
Ηλ. Ταχυδροµείο……………………………

ΦΑΞ……………………………………

ΤΗΛ. ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ………………….

Επιθυµώ να συµµετάσχω στο θεσµό της µαθητείας κατά τις εξής περιόδους (κατά σειρά
προτεραιότητας )1
(α) Από………………………….
(β) Από………………………….
(γ) Από………………………….

Μέχρι………………………………….
Μέχρι………………………………….
Μέχρι………………………………….

i) στο Υπουργείο Εξωτερικών □ ii) στην ∆ιπλωµατική Αποστολή…………………□

5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ

ΑΠΟ-ΜΕΧΡΙ
(ΜΗΝΑΣ/ ΕΤΟΣ)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ/∆ΙΠΛΩΜΑ
ΠΤΥΧΙΟ/ΤΙΤΛΟΣ

ΘΕΜΑ

6. Εξετάσεις , Κυβερνητικές και µη, και Εκπαιδευτικά Προγράµµατα διάρκειας ενός µηνός και
πάνω που παρακολουθήσατε.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1

Η ελάχιστη διάρκεια της µαθητείας σας θα πρέπει να είναι 2 µήνες και η µέγιστη 3 µήνες

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ (Περιλαµβανοµένου µαθητειών/ ειδικεύσεων)

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

ΑΠΟ-ΜΕΧΡΙ
(ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ)

ΘΕΣΗ/ ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

8. ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ
Μητρική Γλώσσα………………………………..

ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΡΙΣΤΗ
Γραφή

Οµιλία

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Γραφή

Οµιλία

ΚΑΛΗ
Γραφή

Οµιλία

ΜΕΤΡΙΑ
Γραφή

Οµιλία

9. Εξηγείστε τους λόγους για του οποίους υποβάλλετε την αίτηση σας
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που µου έχουν ζητηθεί,
ότι τα στοιχεία και τα επισυναπτόµενα που έδωσα είναι ακριβή και αληθή, και ότι το έντυπο
συµπληρώθηκε από εµένα.
Εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Εξωτερικών να διατηρεί σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή, δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο.
………………………………
Υπογραφή αιτητή/ αιτήτριας

…./…./….
Ηµεροµηνία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

9
9
9
9

Βιογραφικό Σηµείωµα
Αντίγραφα των ∆ιπλωµάτων/ Πιστοποιητικών κτλ.
Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
Βεβαίωση από Τραπεζικό Ίδρυµα που να πιστοποιεί ότι ο αιτητής /
αιτητρία διαθέτει τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους για να καλύψει τα
έξοδα του κατά τη διάρκεια της µαθητείας (αφορά τη µαθητεία σε
∆ιπλωµατική Αποστολή)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. 22401179
Φαξ. 22661881
Email: minforeign1@mfa.gov.cy
Website: http://www.mfa.gov.cy

Η Αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ανάλογα µε το ενδιαφέρον σας είτε στο Υπουργείο
Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία) είτε στην ∆ιπλωµατική
Αποστολή που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία σας θα καταχωρηθούν σε ειδικό αρχείο και
θα κληθείτε σε προσωπική συνέντευξη όταν υπάρξει κατάλληλη ανάγκη που να
συνάδει µε τα προσόντα / πείρα/ ικανότητες σας. Σηµειώνεται ότι δεν αποκλείεται η
πιθανότητα κατά την περίοδο µαθητείας που θα δηλώνετε να µην υπάρχουν
κατάλληλες ανάγκες. Σε τέτοια περίπτωση θα κληθείτε για επιβεβαίωση τυχόν
ενδιαφέροντος.

