Instytut TCM International
Przygotowuje wierzących mężczyzn i kobiety do roli przywódców chrześcijańskich
oraz zapewnia pomoc charytatywną w krajach Europy i Azji Środkowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA STUDIA
STUDENT APPLICATION FORM
STUDIA MAGISTERSKIE / MASTER OF ARTS
CERTYFIKAT / CERTYFICATE

Uznanie stopnia magisterskiego, nadawanego przez TCMI, w poszczególnych krajach, może zależeć od wypełnienia
dodatkowych warunków akredytacyjnych w danym kraju. Program MA jest akredytowany w USA przez Higher Learning
Commission of the North Central Association of Colleges and Schools. Więcej szczegółów, związanych z akredytacją,
dostępnych jest na stronie:
http://www.ncahlc.org/component/option,com_directory/Action,ShowBasic/Itemid,184/instid,2870/lang,en/

>> ZGŁOSZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ DYREKTOROWI KRAJOWEMU TCMI W POLSCE
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TCM International Institute
PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA / APPLICATION FOR ADMISSION
Ankiety należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), o ile możliwe, w języku angielskim. Pola zacienione przeznaczone są
na tłumaczenie. Proszę podać wszystkie wymagane informacje i udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytania. Wypełnioną
ankietę należy przesłać do przedstawiciela TCMI w Polsce (Dyrektora Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego).
Data zgłoszenia
Date of Application
Certyfikat
Certificate

-

-

Studia magisterskie I stopnia
Master of Arts Degree

Dane osobowe / Personal Information
Nazwisko
Family Name
Imię
First Name
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Birthdate (day/month/year)

-

-

Adres pocztowy
Post address
Miejscowość
City
Kod pocztowy
Postal Code

Państwo
Country

Telefon (+ nr kierunkowy)
Telephone (with city code)
Faks (+ nr kierunkowy)
FAX (with city code)
Wykonywany zawód
Current Occupation
Czy jesteś w związku małżeńskim?
Married?

Tak
Yes

Nie
No

Imię współmałżonka
First Name of Spouse

Imiona i ROK narodzin dzieci
Children’s Names and YEAR of birth

Poczta elektroniczna
Email Address

Dostęp do INTERNETU i POCZTY ELEKTRONICZNEJ / INTERNET and EMAIL Access
Nie mam dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej. / I have NO INTERNET or EMAIL access.
Mam dostęp tyko do poczty elektronicznej, ale nie do Internetu. / I have only EMAIL ACCESS, not Internet.
Posiadam dostęp do Internetu:
I have INTERNET ACCESS at:

w domu
home

u znajomych
a friend

w biurze
my office

w kawiarence internetowej
internet cafe

w innym miejscu
someplace else

MATERIAŁY EDUKACYJNE / RESEARCH RESOURCES
Wymień najbliższe BIBLIOTEKI TEOLOGICZNE, w których możesz wypożyczać książki:

Biblioteka / Library

Miejscowość / City

Odległość od domu
Distance from your home

km
km
km
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Umiejętność CZYTANIA po angielsku / English READING Ability

( zaznacz jedno pole )

Czytam i rozumiem po angielsku na następującym poziomie: / I can read and comprehend the following LEVEL of English:
WSZYSTKIE teksty z dziedziny teologii i służby w kościele. / ANYTHING in theology and practical ministries in English.
Teksty na ŚREDNIM POZIOMIE z teologii i służby w kościele. / MIDDLE-LEVEL English writing in theology and practical ministries.
POZIOM PODSTAWOWY – teksty proste lub o ogólnym charakterze. / POPULAR-LEVEL – General or Basic English writing.
NIE POTRAFIĘ przeczytać zadanych tekstów w języku angielskim z dziedziny teologii i służby w kościele.
I CANNOT read assigned texts and articles in theology and practical ministries in English.

Umiejętność MÓWIENIA po angielsku / English SPEAKING Ability
Płynna
Proficient

Średnia
Fair

( zaznacz jedno pole )

Brak umiejętności
No ability

Umiejętność PISANIA po angielsku / English WRITING Ability

( zaznacz jedno pole )

Potrafię NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ (BADAWCZĄ) z dziedziny teologii lub służby w kościele w języku angielskim.
I can WRITE A RESEARCH THESIS in theology or practical ministries in English.
Potrafię KORESPONDOWAĆ w języku angielskim z promotorem, ale nie jestem w stanie napisać pracy dyplomowej w tym języku.
I can CORRESPOND with a thesis supervisor in English but could not write a thesis in English.
POTRZEBUJĘ POMOCY TŁUMACZA, ABY KORESPONDOWAĆ z promotorem w języku angielskim..
I WOULD NEED A TRANSLATOR TO CORRESPOND with a Supervisor in English

Potrafię biegle CZYTAĆ i PISAĆ w następujących językach: LANGUAGES in which I can READ and WRITE fluently are:
Bułgarski / Bulgarian

Francuski / French

Rumuński / Romanian

Białoruski / Byelarussian

Niemiecki / German

Turecki / Turkish

Czeski / Czech

Polski / Polish

Ukraiński / Ukrainian

Estoński / Estonian

Rosyjski / Russian

Węgierski / Hungarian

Inne / Others ______________________________________

CO MASZ NADZIEJĘ OSIĄGNĄĆ poprzez swoje studia w INSTYTUCIE TCM INTERNATIONAL?

What do you HOPE TO ACCOMPLISH through your study at the TCM INTERNATIONAL INSTITUTE?

Czy cierpisz na jakieś schorzenia (ograniczenia), które wymagają szczególnej diety lub określonych warunków mieszkaniowych?
Informacje te pozwolą nam lepiej usłużyć Ci w czasie pobytu w Haus Edelweiss lub w czasie sesji krajowych.
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Please specify if you have any special limitations, dietary restrictions, or need for physical accommodations.
This information will enable us to serve you better at Haus Edelweiss and at your In-Country location.

Jakie są twoje SILNE STRONY?

What are some of your STRENGTHS?

Które dziedziny są obecnie Twoimi SŁABYMI STRONAMI, lecz chciałbyś/-łabyś je poprawić lub uczynić silnymi?

What are some of your WEAKNESSES that you hope to improve or develop into strengths?

Informacje dotyczące przynależności kościelnej / Church Information
Nazwa kościoła
Church Name
Adres
Adres
Miejscowość
City
Kod pocztowy
Postal Code
Imię pastora
Pastor Name

Państwo
Country

E-mail
Od jak dawna jesteś chrześcijaninem/-ką? (w latach)
How long have you been a Christian? (years)

Wymień, jakie funkcje
pełnisz w kościele
Church Position (mark all that apply)

Pastor
Pastor

Misjonarz
Missionary

Lider
Leader

Zakładający nowe
kościoły Church Planter

Pracownik młodzieżowy
Youth

Nauczyciel
Teacher

INNE / OTHER

Od jak dawna pełnisz tę funkcję w swoim kościele? (w latach)
How long have you been in this position in your church? (years)
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W jaki sposób twój KOŚCIÓŁ SKORZYSTA na Twoich studiach w INSTYTUCIE TCM INTERNATIONAL?

How will your CHURCH BENEFIT from your study at the TCM INTERNATIONAL INSTITUTE?

Dotychczasowe wykształcenie / Education Information
Uniwersytet / Uczelnia
University / College
Miejscowość
City
Państwo
Country
Dziedzina studiów
Major area of Study
Uzyskany stopień:
Degree Earned:

Licencjat
Baccalaureate

Data ukończenia ostatnich studiów (dzień/miesiąc/rok)
Most Recent Graduation (day/month/year)

Magisterium
Magisterial
-

Doktorat
Doctor
-

Dokumenty, które muszą zostać złożone z Twoim zgłoszeniem:
Wymagane od wszystkich kandydatów (Certyfikat, MA)
>> Rekomendacja pastora na formularzu TCMI, wypełniona przez pastora lub starszego kościoła, jeśli kandydat jest pastorem
-- FORULARZ jest dołączony do zgłoszenia, należy go przekazać pastorowi lub starszemu kościoła
>> dwie fotografie formatu paszportowego
>> jedna fotografia kandydata wraz z rodzina ( współmałżonkiem i dziećmi)
>> kopia paszportu

Wymagane od kandydatów na studia MA
>> kopia dyplomu ukończenia studiów (minimum studia I stopnia – licencjackie lub inżynierskie)
>> oficjalna kopia wykazu przedmiotów i ocen uzyskanych podczas studiów
>> tłumaczenie wykazu przedmiotów i ocen uzyskanych podczas studiów na język angielski

WAŻNE:
**WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PRZEŚLIJ DYREKTOROWI KRAJOWEMU TCMI W POLSCE
** Zgłoszenie będzie traktowane jako niepełne do czasu, gdy wszelkie wymagane informacje i dokumenty zostaną przekazane
DYREKTOROWI KRAJOWAEMU TCMI w Polsce.
**NIE WYSYŁAJ ZGŁOSZENIA DO HAUS EDELWEISS W AUSTRII. Dyrektor Krajowy TCMI prześle Twoje zgłoszenie do Komisji
Rekrutacyjnej TCMI po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.
**Z wszelkimi pytaniami należy zwracać się do Dyrektora Krajowego TCMI w Polsce.
**Czas rozpatrywania pełnego zgłoszenia może trwać do 2 MIESIĘCY.
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Podpis kandydata / Signature of Applicant

Data / Date
Zgłoszenie nie podpisane przez kandydata jest nieważne
This application is not valid without the applicant’s signature.

Twój podpis:
- potwierdza, że wszystkie informacje w zgłoszeniu są zgodne z prawdą
- upoważnia TCM do przekazywania wykazów przedmiotów i ocen JEDYNIE Dyrektorowi Krajowemu
W TWOIM IMIENIU
- potwierdza, że rozumiesz, że INFORMATOR INSTYTUTU TCMI WAŻNY W ROKU ROZPOCZĘCIA
STUDIÓW jest Umową Edukacyjną między studentem oraz Instytutem TCMI
- oznacza, że zgadzasz się pomagać w szukaniu sponsorów do pokrycia kosztów studiów
- oznacza, że zgadzasz się dołączyć i uczestniczyć w sieci on-line dla studentów i absolwentów
- oznacza, że zgadzasz się dostarczać wymaganych raportów, dotyczących informacji o życiu
osobistym i służbie, do biura Instytutu TCMI
- oznacza, że zgadzasz się uiszczać coroczną opłatę biurową (AISF), zgodnie ze szczegółami na
stronie www.tcmi.edu (w zakładce Academics/Catalogs and Handbooks)
- oznacza, że zgadzasz się uiszczać opłaty rejestracyjne oraz opłaty związane z odwołaniem
uczestnictwa w sesjach, zgodnie z dorocznym Informatorem TCMII oraz informacjami zamieszczonymi
na stronie www.tcmi.edu (w zakładce Academics/Catalogs and Handbooks)
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TCM International Institute
REKOMENDACJA PASTORA lub STARSZEGO KOŚCIOŁA
DLA KANDYDATA NA STUDIA
>> Wypełnij rekomendację czytelnie, drukowanymi literami, jeśli to możliwe, w języku angielskim.
>> Udziel odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w rekomendacji.
>> PASTOR lub STARSZY KOŚCIOŁA wypełniający ten FORMULARZ powinien przesłać go bezpośrednio
Dyrektorowi Krajowemu TCMI w Polsce.
>> Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi
Prosimy o wyrażenie opinii o kandydacie na studia magisterskie I lub II stopnia
w INSTYTUCIE TCM INTERNATIONAL
Nazwisko kandydata
Student Family Name
Imię kandydata
Student First Name

1. W oparciu o swoją znajomość kandydata, jak oceniasz jego/jej charakter i zdolności w następujących
dziedzinach? Postaw X w polu, które najlepiej wyraża Twoją opinię.
Based upon your knowledge of this applicant, how do you evaluate his or her abilities and character in the
following categories? Please X the appropriate box for each category
.
Nie wiem
Do Not Know
Zdolności intelektualne

Przeciętnie
Average

Dobrze
Good

Intellectual Ability

Umiejętność współpracy

Ability to Work with Others

Podejmowanie inicjatywy

Initiative

Kreatywność i wyobraźnia
Dojrzałość

Dostatecznie
Fair

Creativity and Imagination

Maturity

Umiejętności interpersonalne

Interpersonal Skills

Pewność siebie

Self-Confidence

Samodyscyplina

Self-Discipline

Komunikacja werbalna

Oral Communication Skills

Komunikacja na piśmie

Written Communication Skills

Jakość wykonywanej pracy

Quality of Work

Rozwiązywanie problemów

Ability to Solve Problems

Umiejętności przywódcze
Motywacja do studiów

Leadership Skills

Motivation to Finish this Degree

Predyspozycje do służby

Aptitude for Ministry

2. Jak długo znasz kandydata/-tkę?
How long have you known the applicant?
Jak dobrze?
How well?

Bardzo dobrze
Very well

W miarę dobrze
Somewhat well

3. Czy chciałbyś współpracować z tą osobą w służbie chrześcijańskiej?
Would you be willing to work alongside this person in Christian ministry?

Średnio
Casually
TAK
YES

Prawie wcale
Not well
NIE
NO

Jeśli odpowiedziałeś przecząco, wyjaśnij dlaczego:

If you answered no, please specify why:
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Doskonale
Excellent

4. Co sądzisz o dojrzałości duchowej kandydata/-tki, jego/jej uzdolnieniach, osobowości, charakterze
i predyspozycjach do służby? Jakie silne i słabe strony dostrzegasz w jego/jej życiu?

Please give a statement concerning the applicant’s spiritual maturity, abilities, personality, character and
professional promise. Include your evaluation of his or her strengths and weaknesses.

5. Co jeszcze możesz powiedzieć o kandydacie/-tce?

What other comments do you have concerning this applicant?

6. Rekomenduję przyjęcie kandydata/-tki na studia w INSTYTUCIE TCM INTERNATIONAL.
I recommend this applicant for admission to the TCM INTERNATIONAL INSTITUTE.
Rekomenduje z przekonaniem
Highly Recommend

PODPIS pastora lub starszego
Pastor or Elder SIGNATURE

Rekomenduję
Recommend

Rekomenduję z wahaniami
Recommend with Reservations

NIE REKOMENDUJĘ
DO NOT recommend

-

-

Data / Date
IMIĘ i NAZWISKO
Pastor or Elder NAME
Kościół
Church
Miejscowość
City
Państwo
Country

>>Formularz należy przesłać BEZPOŚREDNIO DO DYREKTORA KRAJOWEGO TCMI w Polsce.
>>Jeśli nie znasz Dyrektora Krajowego w swoim kraju, PROSIMY O KONTAKT z Instytutem TCM
International pod adresem: admissions@tcmi.edu
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