
DEKLARACJA uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym 
  

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):   

Nazwisko:                        

                        

Nazwisko rodowe:                        

                        

Imię (imiona):                        

                        

Data i miejsce urodzenia:                        
 d d m m r r r r                
                        

Numer PESEL:                        

 w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość   

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):   

miejscowość:                        

                        

ulica i numer domu:                        

                        

kod pocztowy i poczta:   -                     

                        

Nr telefonu          mail:  

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, 20-337 Lublin, ul. Pogodna 52, tel. (81) 744-15-39, 744 02 27 
 nazwa i adres organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z rekrutacją na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Wypełnioną deklarację proszę przesłać na adres kursy@cku2.pl  lub sekretariat@cku2.pl 
 
 
Lublin, dn. ............................................. ............................................................ 

 czytelny podpis 

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

Zawód Nazwa kwalifikacji Oznaczenie 
Wybór 

/zaznaczyć x/ 

Czas 
trwania 

TECHNIK ADMINISTRACJI Obsługa klienta w jednostkach administracji AU.68.  4 semestry 

TECHNIK LOGISTYK  

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  
w procesach produkcji 

A.30.  2 semestry 

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów 
transportowych 

A.31.  1 semestr 

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  
i informacji w jednostkach organizacyjnych 

A.32.  1 semestr 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB 

OPERACYJNYCH 

Obsługa operacyjna portu lotniczego AU.37.  3 semestry 

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej AU.38.  1 semestr 

TECHNIK SPEDYTOR Obsługa klientów i kontrahentów A.29 X 1 semestr 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 
Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.26.  2 semestry 

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej A.27.  2 semestry 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Prowadzenie rachunkowości AU.36.  2 semestry 

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych AU.65.  2 semestry 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych TG.14.  2 semestry 

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych TG.15.  2 semestry 

TECHNIK FOTOGRAFII  
I MULTIMEDIÓW 

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AU.23.  3 semestry 

Realizacja projektów multimedialnych AU.28.  1 semestr 

FLORYSTA Wykonywanie kompozycji florystycznych RL.26.  2 semestry 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA Świadczenie usług opiekuńczych MS.05.  2 semestry 
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