UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Príloha č. 1

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)
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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
1.
Predmety ústnej rigoróznej skúšky
2.
Rigorózna skúška vrátane obhajoby
rigoróznej práce sa koná dňa

o

hod. v miestnosti
❑ bez oponentského posudku

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky
odoslané uchádzačovi dňa

❑ s oponentským posudkom

INÉ ZÁZNAMY
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Príloha č. 2
Predmety rigoróznej skúšky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fyzioterapia pri perinatálnom cerebrálnom poškodení: Vojtova a Bobathova metóda
Fyzioterapia lézie tvárového nervu
Fyzioterapia vertebrogénnych ochorení
Fyzioterapia pacientov s degeneratívnymi a metabolickými ochoreniami pohybového
systému (osteoartróza, osteoporóza)
Hypermobilita: definícia, prejavy, testy na hypermobilitu
Fyzioterapia po operáciách chrbtice
Pohybová liečba, metodický postup a cvičenia pri chybnom držaní tela
Mäkké techniky
Facilitačné techniky v neurorehabilitácii
Fyzioterapia po náhlych cievnych mozgových príhodách
Fyzioterapia pri sclerosis multiplex
Fyzioterapia pri parkinsonisme
Fyzioterapia po traumatických léziách centrálneho nervového systému
Fyzioterapia a starostlivosť o spinálneho pacienta
Fyzioterapia po TEP koxy
Fyzioterapia po TEP kolena
Fyzioterapia pri léziách ramenného kĺba
Fyzioterapia léziách zápästia a ruky, algodystrofický syndróm
Protetické pomôcky: popis druhov a spôsobov ich používania, ich význam, prínos
a limitácie
Fyzioterapia pri poraneniach a operáciách hrudníka
Fyzioterapia pri reumatoidnej artritíde
Fyzioterapia pri prevencii tromboembolickej choroby u zdravých aj imobilných pacientov
Fyzioterapia u porúch kardio-vaskulárneho systému
Fyzioterapia v gynekológii
Psychosociálna výchovná rehabilitácia: charakteristika, metódy a praktické využitie
Hippoterapia: charakteristika, osobitosti metódy, ciele, metodika, indikácie
Canisterapia: charakteristika, osobitosti metódy, ciele, metodika, indikácie
Muzikoterapia a arteterapia: charakteristika, možnosti využitia vo fyzioterapii, indikácie
Ergoterapia: charakteristika a možnosti vyžitia, jej miesto a prínos v rehabilitácii
Limity fyzioterapie v tehotenstve
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Príloha č. 3
Súčasťou prihlášky na rigoróznu skúšku sú:
a)
b)
c)
d)
e)

overená 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
vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
f) zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má).

o

