AVALDUS
Palun täida ankeedi kõik osad ning saada see
EMK Teoloogilisse Seminari:
E-postile: seminar@emkts.ee
või postiaadressile:
Narva mnt 51
10152 Tallinn
Eesti
A. Üldine informatsioon
1. Eesnimi:

2. Perekonnanimi:

3. Sünnipäev (vormistatud: 31.12.1900):

4. Elukoha aadress:

5. E-post:

6. Telefoninumber

7. Skype (või muu sotsiaalse võrgu) kasutaja nimi:

8. Kodakondsus:

9. Isikukood (EL kodanikud):

Foto 4x3

10. Mitte EL kodanikele, palun määratlege seaduslik alus, mille alusel te Euroopa Liidus
viibite (viisa või elamisloa tüüp)

Viisa või elamisloa kehtivuse lõpu kuupäev:

11. Perekondlik staatus: (vallaline, kihlatud, abielus, lahutatud, lesk vm )

Abikaasa nimi, kui olete abielus :

Alaealiste lapse/ laste nimed

Sünniaasta(d)

12. Koguduslik kuuluvus:

Konfessioon (metodisti, nelipühi, luteri, baptisti, adventisti, vabakogudus, muu –
täpsusta):

Koguduse liige alates (aasta):

Koguduse aadress:

Pastori nimi:

Pastori telefoninumber:

Pastori e-mail:

B. Haridus
13. Nimetage eelnev haridus. Lisage ka lõputunnistuse ja koopiad.
a) Õppeasutuse nimetus kus omandasite keskhariduse:

Õpingute algus (31.12.1900):

Lõpetamise kuupäev (31.12.1900)

b) Viimati lõpetatud õppeasutuse nimetus:

Haridustase (keskharidus, kutseharidus, bakalaureus, …):

Õpingute algus (31.12.1900):

Lõpetamise kuupäev (31.12.1900)

14. Nimetage keeli, mida räägite ja hinnake oma suulist ja kirjaliku keeleoskust
Keel
Suuline
Kirjalik
rahuldav

hea

suurepära
ne

C. Kristlik taust
15. Kirjeldage lühidalt, kuidas ja millal saite kristlaseks.

rahuldav

hea

suurepära
ne

16. Kuidas olete tegev oma koguduses? Too välja valdkonnad, kus olete abiks.

17. Kirjeldage lühidalt, milline on teie eelnev kristlik haridus (pühapäevakool, piiblikool,
lõpetamata teoloogilised programmid, jne):

D. Majanduslik olukord
18. Kas omate alalist sissetulekut, mis jätkub sinu õpingute ajal?
Jah
Ei
Töökoht (juriidiline nimetus, aadress ja e-post):

Amet:

19. Kas sa saad maksta õppemaksu?
Jah
Ei
20. Kui sul ei ole piisavat sissetulekut, mis jätkub ka õppimise ajal, siis kuidas sa kavatsed
õpingute ajal seminaris oma kulusid katta?

E. Kirjuta essee (vähemalt 500 sõna või 1 lehekülg)
Miks ma tahan õppida teoloogiat ja kuidas kavatsen õpitut rakendada?

F. Soovitus
Soovituskiri koguduse pastorilt, kus avalduse esitaja on olnud aktiivne liige vähemalt
viimase 12 kuu jooksul. Soovituse avaldused saadab seminar otse soovitajale.
Pastori nimi:

Koguduse nimetus:

E-post ja telefoninumber.

NB! Kui teie pastor on teisest kogudusest kui see, mille te märkisite küsimuse 12 juures,
siis palun põhjendage:

G. Õppevorm
Ma soovin astuda sisse EMK Teoloogilise Seminari Teoloogia ja Misjoni õppekavale
Täiskoormusega tudengiks
Täiskoormusel sooritab tudeng 75% ulatuses õppekava nõudeid igas
semestris.

Osakoormusega tudengiks
Osakoormusel sooritab tudeng 50% ulatuses õppekava nõudeid igas
semestris.

Eksternina
Eksterni õppevorm tähendab, et õppija valib endale ise need ained, mida ta
soovib sellel semestri sooritada. Ekstern võib kaitsta ka diplomitööd ja
lõpetada. Ekstern ei ole üliõpilane ja ta ei saa üliõpilaste soodustusi.

Palun mind vastu võtta Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisse Seminari. Vastuvõetuna
EMK Teoloogilise Seminari õppima, täidan kooli nõudmisi ning allun sisekorra
eeskirjadele.
Nimi:

Kuupäev (31.12.1900):

Allkiri:

Narva mnt. 51 Tel.
10152 Tallinn,
Reg.nr 80196661

+372 668 8467
seminar@emkts.ee
www.emkts.ee

