
Бланка за приобщаване към Алианса на завършилите УНИБИТ 

 

Информацията по–долу ще бъде използвана за създаването на база данни, 

която е необходима за ефективното и пълноценно функциониране на Алианса. 

Актуалността на тази база данни може да бъде поддържана само с помощта на самите 

вас. Затова Ви молим да попълните възможно най–изчерпателно бланката, както и в 

бъдеще да ни информирате своевременно за настъпили промени в адреса, телефона 

или електронния Ви адрес, за да имаме винаги актуална информация за Вас. 

Отбележете в квадратчето отляво информацията, която желаете да бъде достъпна в 

публичната част на системата. 

 Лични данни: 

 Име .................................................................. 

 Презиме .......................................................... 

 Фамилия .......................................................... 

 (Моминско име) .............................................. 

 Е-mail адрес/и:..................................................................................................... 

 Телефон :  мобилен ..................................; домашен........................................ 

 Телефон за връзка с Вас при промяна на настоящия такъв  

(телефон на родители, роднини, приятели):.................................................... 

 Адрес (настоящ): …………………………..............……………………………….. 

 Адрес за връзка с Вас при промяна на настоящия такъв  

(адрес на родители, роднини, приятели, които имат постоянен контакт с Вас): 

…………………………………………................……………………………………. 

 Образование: 
 Факултет: ............................................................................................................ 

 Специалност: 

1………………………………………………………………………… 

                         2..................................................................................................... 

 Специализация: ................................................................................................. 

 Степен: (моля, подчертайте)                 бакалавър/магистър 

 Форма на обучение (моля, подчертайте)           редовно/задочно 

 Година на дипломиране: ............. 

 Работа: 
 Настояща месторабота: (фирма/институция, адрес, телефон; длъжност): 

............................................................................................................................. 

 Ако за момента не работите, моля посочете дали имате предложение за бъдеща 

работа, или друга идея за професионална реализация: 

............................................................................................................................. 

 Забележка: УНИБИТ уважава Вашето право за конфиденциалност на личните 

данни. Затова Ви уверяваме, че информацията, която ще получим чрез тази анкета, 

става част от Вашата лична база данни и с нея няма да бъде злоупотребявано, няма да 

бъде предоставяна на трети лица, или използвана за други цели, освен тези, свързани 

с дейността на Алианса.  

  

Не искам да получавам информация по e-mail     

 

 Декларирам, че с попълването на тази бланка заявявам желанието си 

да се присъединя към Алианса на завършилите УНИБИТ и давам съгласието си 

данните ми да бъдат използвани за целите на организацията. 
дата:                                                                                           Подпис: 


