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PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU 
 
 
I. ODDIEL (ČITATEĽNE VYPLNÍ UCHÁDZAČ) 

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 korešponden-
ciu (ak je iná ako trvalé bydlisko) 

 

Adresa elektronickej pošty  
Ukončené vysokoškolské vzdelanie uchádzača 

Úplný názov školy (fakulty)  
Sídlo školy (fakulty)  Číslo diplomu  

Študijný odbor  Rok ukončenia 
štúdia  

Názov obhájenej  
diplomovej práce   

Meno školiteľa  
Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku 

v študijnom odbore  
v termíne  
na pracovisku 
(názov katedry)  

Téma rigoróznej práce  
Konzultant rigoróznej  
práce  Podpis konzultanta  

Predseda komisie  Podpis predsedu  

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú podľa mojich vedomostí úplné a presné. 
 
Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-

ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Archívnym poriadkom UKF, uvedených v žiadosti 

na účely a po dobu vedenia dokumentácie o vykonávaní atestácie. 

 

 
 
 

   
Dátum  Podpis uchádzača 



 

 
II. ODDIEL (VYPLNÍ FAKULTA) 

Rozhodnutie dekana o prijatí prihlášky 

 Dátum  Podpis  

Komisia pre rigorózne skúšky 

Názov komisie  

Meno predsedu  

Záznamy o rigoróznej práci 

Termín predloženia ri-
goróznej práce  

Rigorózna práca 
predložená dňa  

Mená oponentov rigoróznej práce Pracovisko oponentov 

  

  

Oznámenie predsedu komisie o prijatí, resp. vrátení rigoróz-
nej práce 

 

Rigorózna práca doru-
čená oponentom dňa 

 Rigorózna práca vrátená 
uchádzačovi dňa 

 

Rozhodnutie predsedu komisie o prijatí rigoróznej práce komi-
siou (prijať, neprijať) 

 

Záznamy o rigoróznej skúške 

Predmety ústnej rigoróznej skúšky 

 

 

 

Rigorózna skúška vrátane obhajoby ri-
goróznej práce sa koná dňa  o hod. v miestnosti  

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky 
odoslané uchádzačovi dňa:  

 a) bez oponentského posudku 
b) s oponentským posudkom 

Záznam o priebehu rigoróznej skúšky 

 

 

 

 

 

 

Výsledok rigoróznej skúšky  

Mená členov komisie Podpisy členov komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Povinné prílohy prihlášky na rigoróznu skúšku na Fakulte stredoeurópskych štúdií 
UKF v Nitre sú: 
a) úradne overená kópia vysokoškolského diplomu, 
i. ak bol uchádzačovi priznaný akademický titul „magister“ dodatočne, overená kópia 
osvedčenia o priznaní akademického titulu, 
ii. ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, overená kópia rozhodnutia                           
o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka, 
c) profesijný životopis (so zdôraznením pedagogického pôsobenia uchádzača) 
 
Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva 
- do 31. januára, 
- do 31. augusta 
 
Vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami a podpismi uchádzač pošle na adresu: 
Študijné oddelenie 
Fakulta stredoeurópskych štúdií 
Univerzita Konštantína Filozofa 
Dražovská cesta 4 
949 01 Nitra 


