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PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
I.

INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

(ČITATEĽNE

VYPLNÍ UCHÁDZAČ)

Osobné údaje uchádzača
Priezvisko

Rodné
priezvisko

Meno

Titul

Dátum
narodenia

Miesto
narodenia

Rodné číslo
Aktuálne
zamestnanie

Číslo OP
(pasu)

Štátna
príslušnosť

Zamestnávateľ

Pracovné zaradenie

Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a
číslo

PSČ
Číslo telefónu

Obec

(s predvoľbou)

Kontaktná adresa na
korešpondenciu (ak je iná ako
trvalé bydlisko)
Adresa elektronickej pošty

Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača
Úplný názov školy
(fakulty)
Sídlo školy
(fakulty)

Číslo
diplomu

Študijný program

Rok
skončenia
štúdia

Názov diplomovej
práce
a meno vedúceho
práce

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku
v študijnom odbore
v skúšobnej komisii
v termíne

v roku

[_] v jarnom termíne
(marec)

[_]
v jesennom termíne
(november)

Prílohy:
1. kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia:
 kópia vysokoškolského diplomu,
 kópia vysvedčenia o štátnej skúške alebo vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 kópia dodatku k diplomu (ak bol v čase skončenia štúdia už vydávaný),
2. overená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho
listu),
3. životopis,
4. zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi alebo verejných
prehliadok umeleckých výkonov, ako aj ohlasov na ne, ak také uchádzač má.
Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium
a) na FMFI UK, priloží neoverené kópie dokladov o absolvovaní štúdia,
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b) na inej fakulte UK, než na FMFI UK, predloží kópie dokladov o absolvovaní štúdia
spolu s ich originálmi na nahliadnutie a overenie zamestnancovi Študijného oddelenia
FMFI UK,
c) na fakulte vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, priloží overené
kópie dokladov o absolvovaní štúdia.
d) na fakulte vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, priloží
overené kópie rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní a overené kópie dokladov
o absolvovaní štúdia.

V Bratislave dňa: …………………..
uchádzača ...................................................

II. INFORMÁCIE O TÉME RIGORÓZNEJ PRÁCE
(ČITATEĽNE VYPLNÍ UCHÁDZAČ V SPOLUPRÁCI

podpis

S PREDSEDOM SKÚŠOBNEJ KOMISIE)

Údaje o skúšobnej komisii
Predseda
skúšobnej
komisie

Údaje o rigoróznej práci
Téma
rigoróznej
práce
(uveďte
čitateľne
v oboch
jazykoch)
v Sj/Aj ⃰

v primárnom
jazyku

v sekundárnom
jazyku

Anotácia
(v primárnom
jazyku
rigoróznej
práce)

Konzultant
rigoróznej
práce

Údaje o predmetoch rigoróznej skúšky
Predmety
rigoróznej
skúšky

1.
2.
3.

⃰ Primárny jazyk je jazyk v ktorom je práca napísaná. Sekundárny jazyk musí byť odlišný.

Poučenie o spracovaní osobných údajov
Univerzita Komenského v Bratislave bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s
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Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), pričom Vám poskytuje
informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom Podmienok ochrany
súkromia, ktoré sú kedykoľvek dostupné na uniba.sk/oou. Pred začatím obhajoby
rigoróznej práce bude členmi skúšobnej komisie overená Vaša totožnosť na základe
predloženia dokladu totožnosti.
V Bratislave dňa: …………………..
...............................................
..................................................................
podpis uchádzača
podpis

predsedu

komisie

III.

INFORMÁCIE O RIGORÓZNEJ SKÚŠKE

(VYPLNÍ

FAKULTA)

Rozhodnutie dekana o prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku
Dátum

Podpi
s

Skúšobná komisia
Názov komisie

Meno, priezvisko,
tituly predsedu
komisie

Záznamy o rigoróznej práci
Téma rigoróznej
práce

Termín
predloženia
rigoróznej práce

Rigorózna
práca
predložená
dňa

Poplatok za rigorózne konanie podľa § 92 ods.13
zákona o VŠ

uhradený dňa

Mená oponentov rigoróznej práce

odpustený rektorom

Pracovisko oponentov

1.
2.

prijať

Oznámenie predsedu skúšobnej komisie o prijatí
alebo neprijatí rigoróznej práce
Rigorózna práca
doručená oponentovi
dňa

/

neprijať

Rigorózna práca
vrátená uchádzačovi
dňa

Rozhodnutie predsedu skúšobnej komisie o
prijatí rigoróznej práce skúšobnou komisiou
(predseda skúšobnej komisie písomne doručí
dekanovi dôvody)

prijať / neprijať
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Predmety rigoróznej skúšky

2.
1.
Termín

3.
rigoróznej skúšky

Oznámenie odoslané uchádzačovi

s posudkom oponenta
oponenta
Iné záznamy:
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/

dňa:

bez posudku

