ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. Попова

Керівнику
Органу з сертифікації персоналу
ОНАЗ ім. О.С. Попова
Станкевич І.В.
Реєстраційний №________
Дата реєстрації «___»__________20__ р.
ЗАЯВКА
на cертифікацію персоналу
Прошу присвоїти мені кваліфікацію

в системі сертифікації органу з сертифікації персоналу ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Частина 1. Особиста інформація
Прізвище, ім’я, по-батькові_________________________________________________________
Дата народження_________________ Місце народження________________________________
Громадянство ____________________________________________________________________
e-mail___________________________
Ім’я та прізвище ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ
_________________________________________________________________________________
Наявність особливих потреб (вказати які)_____________________________________________
Місце роботи_____________________________________________________________________
Посада___________________________________________________________________________
Частина 2. Контактні дані
Юридична/фактична адреса_________________________________________________________
e-mail___________________________
Місце роботи_____________________________________________________________________
Посада___________________________________________________________________________
Роб. телефон_____________________Факс______________Дом. телефон___________________
Частина 3. Кваліфікація та досвід роботи, необхідні для сертифікації
Кандидат повинен надати документи, що засвідчують про виконання вимог, необхідних для
присвоєння кваліфікації_____________
_______________________
(зазначити назву кваліфікації)

Диплом №_______________________
Найменування вищого навчального закладу___________________________________________
Рік закінчення______________Спеціальність__________________________________________
Якщо маєте не одну, а більше освіт, зазначте додатково відомості
Диплом №_______________________
Найменування вищого навчального закладу___________________________________________
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Рік закінчення______________Спеціальність__________________________________________
Чи маєте Ви Сертифікат в іншій системі сертифікації? ___________________
(так/ні)

Якщо так:
№_ сертифікату________________виданий______________дійсний до_____________________
За програмою_____________________________________________________________________
Досвід роботи за останні 5 років в зворотному хронологічному порядку:
№
з/п

Місце роботи

Посада

Період роботи

Я підтверджую, що надана мною інформація достовірна.
Я згоден (-на) виконувати вимоги сертифікації та надавати будь-яку інформацію,
необхідну для оцінювання та будь-яку додаткову інформацію, щоб продемонструвати
об’єктивну відповідність з передумовами схеми.
Я зобов’язуюся дотримуватися відповідних положень схеми сертифікації та не
допускати:
а) несанкціонованого посилання на повноваження, що не передбачені виданим
сертифікатом;
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б) використання сертифікату у спосіб, який шкодить репутації органу з сертифікації
персоналу ОНАЗ ім. О.С. Попова та здійснення будь-яких заяв щодо сертифікації, які орган з
сертифікації вважає необ’єктивними або недопустимими;
в) неправильного використання сертифікату.
Частина 4. Згода на збір та обробку персональних даних
Я,______________________________________________________, ________________________
(Прізвище, ім’я, по-батькові)

(дата народження)

Паспорт серія________№_________виданий___________________________________________
Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, № 2297-VI надаю
згоду ОНАЗ ім. О.С. Попова на обробку моїх персональних даних з метою ведення реєстрів кандидатів та
сертифікованих фахівців.

Підпис_____________

Дата______________

Частина 5. Перелік документів, наданих кандидатом разом із Заявкою:
а) заповнена заявка;
б) копія паспорту;
в) копія довідки з податкових органів про присвоєння ІПН;
г) копія диплому про вищу освіту;
д) копія свідоцтва (про професійну підготовку / проходження курсів підготовки);
е) копія трудової книжки;
ж) резюме чи лист роботодавця, що підтверджують наявність необхідного досвіду
роботи (у сфері енергоаудиту);
з) копія квитанції про сплату послуг.
Допуск до іспиту_____________________
(так/ні)
Висновок ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова про можливість проведення сертифікації кандидата / не
можливість проведення сертифікації з обґрунтуванням причин відмови
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________

______________________

(підпис, ініціали та прізвище відповідальної особи
Органу з сертифікації персоналу)

_______________________
(дата)

3

Ф.01/СМ.ОСП-9.3 від 21.02.2019

