ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(TORFL) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ:

Α1

Α2

Β1

Β2

C1

C2

ΠΑΙΔΙΚΟ:
ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ (στα Ελληνικά)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ (στα Λατινικά)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ (στα Ρωσικά)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ / ΠΙΣΤ. ΓΕΝΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:
Α.Φ.Μ:
Δ.Ο.Υ:
NAME OF LANGUAGE SCHOOL / TEACHER:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα, ότι παρέχω και εμπιστεύομαι αποκλειστικά προς το Εξεταστικό Κέντρο του
Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης το σύνολο των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας μου, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της επικοινωνίας του με το
πρόσωπό μου. Η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δήλωση παροχής συναίνεσης για την περαιτέρω επεξεργασία των
ως άνω στοιχείων μου (στην οποία ρητά συμπεριλαμβάνεται και η περαιτέρω προώθησή και γνωστοποίησή τους σε τρίτους) για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, σύμφωνα με όσα η κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων ορίζει.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΩΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

….…… /………. / 2020

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:……………………...

ТРКИ - TORFL

Регистрационная карточка / Application Form
Регистрационный номер / Registration
number
ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ

Пункты помеченные « ⃰ » обязательны к заполнению/ Items marked with “ ⃰ ” are required

1.Фамилия⃰ / Last name
2.Имя ⃰ / First name
3.Отчество⃰ / Patronimic
4.Пол / Sex
5.Страна⃰ / Country

Мужской / Male

Женский / Female

6.Родной язык⃰ / Native language
7.Номер паспорта или удостоверения
личности⃰ / Passport or Identification
document number
8. Номер миграционной карты⃰ /
Number of the migration card 1
9. Образование /
Education
10. Место работы /
Job
11. Место сдачи теста / Place of test
12.Уровень тестирования / Testing
level
13. Цель тестирования /
Purpose of testing :

___________

Russian Word (Thessaloniki, Greece)
Поступление на / To enter
 подготовительный факультет/preparatory department
 в вуз на получение степени бакалавра/university on BA program
 в вуз на получение степени магистра/university on MA program
 в вуз на получение степени кандидата наук / university on Ph.D program
 в вуз на получение степени доктора наук / university on DR program
 на краткосрочные формы обучения / short-time programs
 получение гражданства РФ / acquiring of Russian citizenship
 разрешение на работу/ work permit
 другие цели / other purposes

Даю свое согласие на обработку и использование данных, указанных мной в настоящем
документе. о произведении видеозаписи во время проведения теста уведомлен.

Дата / Date __________________

1

Подпись / Signature ___________________

Заполняется при наличии данного документа/ Filled in case of presence

