Evidenčné číslo:

Prihláška na rigoróznu skúšku na Vysokej škole manažmentu v
Trenčíne
Akademický rok: 20

/ 20

Štátne občianstvo:
Meno:

Dátum doručenia:
Priezvisko:

Akademický titul:

Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: deň

Rodinný stav:
mesiac

rok

Miesto narodenia:

Pohlavie: muž

žena

Štát:

/

Rodné číslo:

Číslo OP:

Tel. č.:

E-mailová adresa:

Adresa trvalého bydliska:
Ulica a číslo:
Mesto (obec):

PSČ:

Okres:

Štát:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska):
Ulica a číslo:
Mesto (obec):

PSČ:

Okres:

Štát:

Miesto pobytu u cudzinca:
Ulica a číslo:

Číslo OP (Pasu):

Mesto (obec):

PSČ:

Okres:

Štát:

Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku:
V študijnom odbore/programe: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku/Podnikový manažment
Téma rigoróznej práce:

VYPLŇTE ČITATEĽNE VEĽKÝM TLAČENÝM PÍSMOM.
Absolvované magisterské štúdium na vysokej škole:
Vysoká škola:
Fakulta:
Detašované pracovisko:
Študijný program:
Študijný odbor:
Téma obhájenej diplomovej práce:
Dátum začiatku štúdia:

Dátum skončenia štúdia:

Akademický titul:

Podľa požiadaviek vysokej školy uchádzač priloží overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).

Zamestnanie (profesia, názov zamestnávateľa):
Predchádzajúce:
Súčasné:
Vyhlásenie a súhlas uchádzača
Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. V súlade
s § 11zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vlastnoručným
podpisom dávam súhlas, aby vysoká škola spracúvala moje osobné údaje na účely prijímacieho konania až do termínu
konania zápisu do 1. roku doktorandského štúdia na vysokej škole. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje uvedené
v prihláške a v jej prílohách, ktoré je vysoká škola oprávnená žiadať podľa § 58 odseku 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), okrem
údajov podľa § 58 ods. 3 zákona. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne na
príslušnej vysokej škole alebo fakulte v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu
spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Prílohy k prihláške:
1.
2.
3.

Profesijný životopis.
Potvrdenie o úhrade poplatku 50 eur za prijímacie konanie.
Overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k
diplomu). Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu musí doložiť overenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti
dokladov o požadovanom vzdelaní.

Dátum:

Podpis uchádzača:

Uchádzač so špecifickými potrebami môže požiadať o formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho
špecifické potreby.

