VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS
FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO
Richterova ul. 1171, 925 21 Sládkovičovo
Referát pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

I.
PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
Osobné údaje
Rodné priezvisko

Priezvisko
Meno
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo

Titul

Číslo OP (pasu)
Štátna príslušnosť
Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo
PSČ
Obec
Číslo telefónu s predvoľbou
Kontaktná adresa pre korešpondenciu
Adresa elektronickej pošty
Absolvované vysokoškolské vzdelanie
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
študijnom odbore PRÁVO
v špecializácii – študijný predmet
68-01-9 Dejiny štátu a práva
68-08-9 Trestné právo hmotné
68-02-9 Teória štátu a práva
68-09-9 Medzinárodné právo
68-03-9 Ústavné právo
68-12-9 Obchodné právo
68-04-9 Správne právo
68-17-9 Občianske právo procesné
68-05-9 Hospodárske a finančné právo
68-17-9 Občianske právo hmotné
68-08-9 Trestné právo procesné
68-06-9 Pracovné právo
v termíne
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 práva Janka Jesenského 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 Vysokej škole
DANUBIUS súhlas 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 dodržať 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 záverečnej skúške, príp. osvedčenia o štátnej skúške,
- kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho listu),
- kópia osvedčenia o priznaní akademického titulu „magister“, ak bol uchádzačovi priznaný dodatočne,
- životopis,
- u zahraničných uchádzačov kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, príp. nostrifikačná doložka
Prihlášku s prílohami zašlite na adresu: Vysoká škola DANUBIUS Fakulta práva Janka Jesenského,
Referát rigoróznych skúšok, Richterova ulica 1171, 925 21 Sládkovičovo.

II.
PRIJATIE PRIHLÁŠKY NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
Oznamujem Vám, že v zmysle ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Rigorózneho poriadku Fakulty práva Janka Jesenského zo dňa
1. 9. 2006
prijímam
Vašu prihlášku na rigoróznu skúšku.
Súčasne Vás žiadam, aby ste si dohodli tému rigoróznej práce s predsedom rigoróznej komisie
..........................................................................................................
Písomne potvrdenú tému predsedom rigoróznej komisie odovzdajte na referát pre rigorózne skúšky
a obhajoby rigoróznych prác Fakulty práva Janka Jesenského VŠD (sekretariát dekanátu).

Rigorózna práca sa odovzdáva 2x v písomnom vyhotovení a 1x v elektronickej podobe CD – vo formáte
pdf. v jednom súbore.
.........................................................................
Dekan FP JJ
V Sládkovičove dňa ..........................................

III.
POTVRDENIE TÉMY RIGORÓZNEJ PRÁCE
MENO UCHÁDZAČA:

.....................................................................................................................

VEDNÝ ODBOR:

.....................................................................................................................

TÉMA RIGORÓZNEJ PRÁCE:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

V Sládkovičove dňa ......................................................

.......................................................
Uchádzač

......................................................
Predseda rigoróznej komisie

