UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ
REHAREHABILITÁCIE
Rázusova 14, 921 01 Piešťany

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
I. ODDIEL (vyplní uchádzač)

OSOBNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Priezvisko

Rodné priezvisko

Meno

Titul

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Rodné číslo

Rodinný stav

Štátna príslušnosť

Národnosť

Adresa trvalého
bydliska
Poštová adresa
(ak je iná ako adresa
trvalého bydliska)
Č. telefónu

E-mail:

(s predvoľbou)

ABSOLVOVANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE
Úplný názov vysokej
školy (fakulty)
Sídlo vysokej školy
(fakulty)
Študijný odbor

Číslo diplomu

Študijný program

Rok ukončenia
štúdia

Názov obhájenej
diplomovej práce
Meno vedúceho DP

UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
Téma rigoróznej práce –
katedrou navrhnuté znenie
Téma rigoróznej práce –
vlastné navrhnutie témy
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú podľa mojich vedomostí úplné a presné.

.........................................
Dátum

........ .................................
Podpis uchádzača

Prílohy (kópie musia byť úradne overené)
- kópia vysokoškolského diplomu,
- kópia vysvedčenia o štátnej skúške, príp. osvedčenie alebo vysvedčenia o štátnej skúške,
- kópia rodného listu ( u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho listu),
- 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)

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ
REHAREHABILITÁCIE
Rázusova 14, 921 01 Piešťany
II. ODDIEL (vyplní vysoká škola)

ROZHODNUTIE REKTORA O PRIJATÍ PRIHLÁŠKY
❑ prijímam

Uchádzača na rigorózne konanie
Dátum

❑ neprijímam

Podpis

KOMISIA PRE RIGORÓZNE SKÚŠKY
Názov komisie
Meno predsedu

ZÁZNAMY O RIGORÓZNEJ PRÁCI
Téma rigoróznej práce
Meno konzultanta rigoróznej práce,
pracovisko
Meno 1. oponenta rigoróznej práce,
pracovisko
Meno 2. oponenta rigoróznej práce,
pracovisko
Oznámenie predsedu komisie o prijatí, resp.
vrátení rigoróznej práce
Rigorózna práca doručená oponentom dňa
Rigorózna práca vrátená uchádzačovi dňa
Rozhodnutie predsedu komisie o prijatí
rigoróznej práce komisiou (prijať, neprijať)
(predseda písomne doručí dekanovi dôvody)

ZÁZNAMY O RIGOROZÓZNEJ SKÚŠKE
Predmety ústnej rigoróznej skúšky

1.
2.

Rigorózna skúška vrátane obhajoby
rigoróznej práce sa koná dňa
Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky
odoslané uchádzačovi dňa

o

hod. v miestnosti
❑ bez oponentského posudku
❑ s oponentským posudkom

INÉ ZÁZNAMY

