Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Numer legitymacji członkowskiej:

—————/———/————
Nazwisko (dużymi literami):

I. Dane personalne:
Pierwsze imię:

Zakonne lub drugie imię:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Stopień/tytuł naukowy:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Diecezja/zakon:

|__|__|
d d |__|__|
m m |__|__|__|__|
r r r r
II. Dane kontaktowe
Adres do korespondencji:
_________________________________________________ ___________/_______ |__|__| - |__|__|__| _______________________________
ulica (miejscowość)
nr domu, nr mieszkania kod pocztowy
poczta
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
E-mail lub komunikator (np. Skype, Gadu-Gadu, Tlen itp.):
|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
III. Kariera naukowa
A. Studia magisterskie
od |__|__|__|__| do |__|__|__|__| __________________________________________________ ___________________________________
w latach
uczelnia
kierunek
Rok uzyskania:

Praca ma gisterska
Tytuł pracy magisterskiej:

Promotor (stopień, imię, nazwisko):
B. Studia licencjacko-doktoranckie
od |__|__|__|__| do |__|__|__|__| __________________________________________________ ___________________________________
w latach
uczelnia
instytut/kierunek
Rok uzyskania:

Praca licencjacka
Tytuł pracy licencjackiej:

Promotor (stopień, imię, nazwisko):
C. Doktorat
Rok uzyskania:

Promotor (stopień, imię, nazwisko):

Uczelnia, instytut:

Recenzent (stopień, imię, nazwisko, uczelnia):

Recenzent (stopień, imię, nazwisko, uczelnia):

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Rozprawa doktorska (niepotrzebne skreślić):

opublikowana

nieopublikowana

D. Habilitacja
Rok uzyskania:

Uczelnia, instytut:

Tytuł rozprawy habilitacyjnej (miejsce, rok wydania, stron):

Recenzent
Recenzent
(stopień, imię, nazwisko, uczelnia): (stopień, imię, nazwisko, uczelnia):

Recenzent
Recenzent
(stopień, imię, nazwisko, uczelnia): (stopień, imię, nazwisko, uczelnia):
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E. Tytuł profesorski
Tytuł rozprawy profesorskiej (miejsce, rok wydania, strony):

Data uzyskania:

IV. Aktualne zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia (uczelnia, parafia, inne):

Od kiedy:

Stanowisko:

V. Dorobek naukowo-badawczy do dnia złożenia deklaracji (sumarycznie):
Liczba książek naukowych (ewentualnie wykaz w załączeniu: tytuł i
Liczba artykułów naukowych (ewentualnie wykaz w załączeniu: tytuł i
podtytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, strony)
podtytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, strony)
w języku
w obcych
w języku
w obcych
polskim:
językach:
polskim:
językach:
Liczba publikacji popularnych (ewentualnie wykaz w załączeniu: tytuł
Liczba wystąpień na sesjach naukowych (ewent. wykaz w załączeniu:
i podtytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, strony)
kiedy, podmiot organizujący, temat sesji, tytuł wystąpienia)
książki,
artykuły:
krajowych:
zagranicznych/
broszury:
międzynarodowych:
VI. Inne formy zaangażowania naukowego i/lub duszpasterskiego; osiągnięcia (ewentualnie szczegóły w załączniku):
1.
2.
3.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 VIII 1987 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.)
wyraża m zgo dę /
n i e w y r a ż a m z g o d y (niepotrzebne skreślić) na przechowywanie i przetwarzanie moich danych w celach
statutowych Stowarzyszenia.
______________________________ |__|__|
________________________________________________________
d d |__|__|
m m |__|__|__|__|
r r r r
miejscowość
data
podpis wnioskodawcy (pieczęć)
VII. Rekomendacja dwóch członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości:
Imię i nazwisko członka zwyczajnego:
Nr członkowski:
Imię i nazwisko członka zwyczajnego:
Nr członkowski:
______/____/_______

______/____/_______

Krótka opinia:

Krótka opinia:

______________________________ |__|__|
d d |__|__|
m m |__|__|__|__|
r r r r
miejscowość
data

______________________________ |__|__|
d d |__|__|
m m |__|__|__|__|
r r r r
miejscowość
data

________________________________________________________
podpis (pieczęć)

________________________________________________________
podpis (pieczęć)

VIII. Decyzja Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości o przyjęciu członka:
Decyzja Zarządu PSTD
Uwagi (uzasadnienie decyzji) Zarządu PSTD:
(właściwe zakreślić):

TAK

NIE
Podpisy członków Zarządu PSTD:

______________________________ |__|__|
d d |__|__|
m m |__|__|__|__|
r r r r
miejscowość
data
Dyplom członkowski nr ________/____/________ wraz ze Statutem PSTD wysłano (wręczono) dnia |__|__|
d d |__|__|
m m |__|__|__|__|
r r r r
podpis sekretarza PSTD
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