LIST REKOMENDACYJNY
(dotyczy specjalizacji podyplomowej: Szkoły Charyzmatycznej (PC) oraz kursu: Szkoły Charyzmatycznej (KPC))
DANE KANDYDATA (wypełnia kandydat)
Nazwisko:
Imiona:
Adres
koresponden.

Ulica:
Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Data nawrócenia:
Data i miejsce chrztu:
Nazwa i adres Kościoła,
którego kandydat jest
członkiem:
Miejsce urodzenia:
Służby, w które
kandydat jest
zaangażowany w
Kościele:
Czy sądzisz, że Bóg powołuje Cię do służby w Kościele?

Tak

Nie

Określ dziedzinę, do której odczuwasz, że Bóg Cię powołuje:
Pastor

Ewangelista

Nauczyciel

Misjonarz

Duszpasterz młodzieżowy

Służba wśród kobiet

Służba wśród dzieci

Służba muzyczna

Inna, jaka?
DANE OSOBY REKOMENDUJĄCEJ (wypełnia rekomendujący)
Czy rekomendujący jest pastorem w Zborze kandydata?

Tak

Nie

Nazwisko:
Imię:
Telefon:

E-mail:

Adres

Nazwa Zboru:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

DROGI REKOMENDUJĄCY,
jednym z warunków przyjęcia kandydata na studia do Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej jest uzyskanie przez niego
rekomendacji od pastora oraz drugiej osoby wierzącej. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza, szczere i w miarę możliwości
wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Udzielone nam informacje traktujemy jako poufne, stąd prosimy o przesłanie rekomendacji
na adres: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa lub e-mailem: dziekanat@wst.edu.pl.
DZIĘKUJEMY
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1. Od jak dawna znasz kandydata na studia w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej?

2. W jaką służbę zborową jest zaangażowany?

3. Jak oceniasz jakość jego pracy?

4. Czy kandydat ma predyspozycje kaznodziejskie?

Tak

Nie

5. Czy kandydat ma predyspozycje przywódcze?

Tak

Nie

6. Czy kandydat pozytywnie odnosi się do przywódców w zborze?

Tak

Nie

7. Czy, na tyle znasz kandydata, że:
polecasz go jako wyjątkowo odpowiednią osobę do Służby Bogu.
polecasz go jako rokującego nadzieje.
polecasz go, jednak z pewnymi wątpliwościami.
wahasz się, aby go polecić.
zdecydowanie nie polecasz go.
Uzasadnij

8. Czy kandydat służy charyzmatami w Kościele?
Jeśli tak, napisz jakimi:

Tak

Nie

9. Jak oceniach jego służbę?

8. Dodatkowe informacje

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).

Miejscowość i data:

Podpis:
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