VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS
FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ
Fučíkova ul. č. 269, 925 21 SLÁDKOVIČOVO

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
I. oddiel - vyplní uchádzač

Osobné údaje uchádzača
Priezvisko

Rodné priezvisko

Meno

Titul

Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo

Číslo OP (pasu)

Štátna príslušnosť
Národnosť

Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo

PSČ
Číslo telefónu

Obec

(s predvoľbou)
Kontaktná adresa pre korešpondenciu
(ak je iná ako trvalé bydlisko)
Adresa elektronickej pošty

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

Číslo diplomu

Študijný odbor

Rok ukončenia
štúdia

Názov obhájenej
diplomovej práce a meno
vedúceho

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku
v študijnom odbore / programe

3.1.14 Sociálna práca

v termíne
na katedre Sociálnej práce

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú podľa mojich vedomostí úplné a presné.
Súhlas: V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam Vysokej škole Danubius a Fakulte
sociálnych štúdií súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely rigorózneho konania. Tento súhlas sa vzťahuje na
osobné údaje uvedené v prihláške a v jej prílohách. Zároveň dávam súhlas Vysokej škole Danubius na zverejnenie svojich
údajov v rozsahu meno, priezvisko, miesto narodenia a priznaný akademický titul za účelom konania slávnostnej promócie
a uvedenia v zozname absolventov. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné
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dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými
právnymi predpismi.

Dátum

Podpis uchádzača

Prílohy (kópie musia byť úradne overené)






kópia vysokoškolského diplomu,
kópia vysvedčenia o štátnej skúške, príp. osvedčenie o štátnej skúške,
životopis,
absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní
v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má).

Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami uchádzač zašle na adresu : Vysoká škola Danubius,
Fakulta sociálnych štúdií, Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo.
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