ОСОБИСТА КАРТОЧКА КУРСАНТА
1. Назва циклу ____________________________________________________________________________________________
2. Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________________________
3. Рік народження ___________________________________________________________________________________________
4. Назва вузу і факультету, рік його закінчення __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Диплом(копія), серія ____________ № ______________________ дата видачі _______________________________________
6. Посада __________________________________________________________________________________________________
7. Місце роботи ____________________________________________________________________________________________
(область, місце, село)
___________________________________________________________________________________________________________
(заклад)
8. Стаж роботи після закінчення інституту, всього років ________________________________________,__________________
із них за фахом: ______________________________________________________________________________________
стаж роботи на останній посаді _________________________________________________________________________
9. Вчений ступень, вчене звання _______________________________________________________________________________
10. Де, коли проходив(ла) інтернатуру, спеціалізацію і підвищення кваліфікації _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
11. Атестований(а) в _________ р. за фахом _____________________________________________________________________
атестаційна категорія __________________________________________________________________________________
12. Адреса постійного місця проживання ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
13. Адреса місця проживання в період навчання на циклі ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14. Дата прибуття до інституту _________________________________________________________________________________
15. Цикл закінчив(ла) _________________________________________________________________________________________
Квиток курсанта отримав(ла)

ОСОБИСТА КАРТОЧКА КУРСАНТА
1. Назва циклу ТУ "Сучасні підходи до фармако- і фітотерапії основних неінфекційних та інфекційних захворювань"
05.04.17 - 24.05.2017 Чернігів
2. Прізвище, ім'я, по батькові ___Петрова Івана Івановича___________________________________________________________
3. Рік народження _____1995__________________________________________________________________________________
4. Назва вузу і факультету, рік його закінчення Вінницький нацмедунівер. ім. М.І.Пирогова ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Диплом(копія), серія ____С17______ № _______023456__________ дата видачі __24.06.2017_________________________
6. Посада ___провізор_______________________________________________________________________________________
7. Місце роботи ___ Київ.обл., м. Українка, ТОВ "Сімейна аптека 2011"_____________________________________________
(область, місце, село)
___________________________________________________________________________________________________________
(заклад)
8. Стаж роботи після закінчення інституту, всього років ________________________________________,__________________
із них за фахом: ___1__________________________________________________________________________________
стаж роботи на останній посаді __1______________________________________________________________________
9. Вчений ступень, вчене звання _______________________________________________________________________________
10. Де, коли проходив(ла) інтернатуру, спеціалізацію і підвищення кваліфікації _______________________________________
_____________________ ХАРКІВ, НФаУ, ІПКСФ, ЯССЛ, 2017 р.__________________________________________________
11. Атестований(а) в _________ р. за фахом _____________________________________________________________________
атестаційна категорія __________________________________________________________________________________
12. Адреса постійного місця проживання __м. Київ, вул. Каховська 60, кв.35___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
13. Адреса місця проживання в період навчання на циклі _м. Харків, вул. Тимурівців 11, к.305____________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14. Дата прибуття до інституту __.. .. 2019______________________________________________________________________
15. Цикл закінчив(ла) _________________________________________________________________________________________
Квиток курсанта отримав(ла)

