Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2, 911 50 Trenčín
I. ODDIEL (ČITATEĽNE VYPLNÍ UCHÁDZAČ)

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
Osobné údaje uchádzača
Priezvisko

Rodné priezvisko

Meno

Titul

Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo

Číslo OP (pasu)

Štátna príslušnosť

Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo

PSČ

Obec

Číslo telefónu
(s predvoľbou)

Kontaktná adresa pre
korešpondenciu
(ak je iná ako trvalé bydlisko)
Adresa elektronickej pošty
Pracovné zaradenie

Terajší zamestnávateľ

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

ošetrovateľstvo

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú podľa mojich vedomostí úplné a presné.
Súhlas: V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 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 Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne súhlas na zverejnenie svojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, miesto narodenia a priznaný
akademický titul s cieľom konania slávnostnej promócie a uvedenia v zozname absolventov. 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 že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Dátum
Podpis uchádzača
Prílohy (kópie musia byť úradne overené):
 kópia vysokoškolského diplomu (u vydatých uchádzačiek kópiu sobášneho listu);
 kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške;
 kópia dodatku k diplomu;
 podpísaný životopis;
 absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a
nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje;
 diplomová práca v PDF formáte na CD nosiči;
 titulná strana a obsah diplomovej práce v tlačenej podobe;
 zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má)
 doklad o úhrade poplatku.
Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami pošlite na horeuvedenú adresu

I.a ODDIEL (ČITATEĽNE VYPLNÍ UCHÁDZAČ)
Návrh témy rigoróznej práce
Téma rigoróznej práce

Projekt rigoróznej
práce



Projekt rigoróznej práce obsahuje: rámcový obsah pre teoretickú časť rigoróznej práce a návrh výskumu pre
praktickú časť rigoróznej práce (problém výskumu, ciele výskumu, hypotézy, metodika a organizácia výskumu).

II. ODDIEL (VYPLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TNUAD)
Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí prihlášky
Dátum

Podpis

Komisia pre rigorózne skúšky
Názov komisie

Meno predsedu

Záznamy o rigoróznej práci
Téma rigoróznej práce

Termín predloženia
rigoróznej práce
Mená oponentov rigoróznej práce

Rigorózna práca
predložená dňa
Pracovisko oponentov

1.
2.
Oznámenie predsedu komisie o prijatí,
resp. vrátení rigoróznej práce
Rigorózna práca doručená
oponentovi/oponentom dňa
Rozhodnutie predsedu komisie o prijatí rigoróznej práce
komisiou
(predseda písomne doručí dekanovi dôvody)

prijať – neprijať
Rigorózna práca vrátená
uchádzačovi dňa

prijať – neprijať

_________________________
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

