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	DIPLOMATICKÁ AKADÉMIA KAROLA RYBÁRIKA
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P. O. Box 313, 810 00 Bratislava 1
tel.: +421 2 592 44 169, e-mail: DA@flaw.uniba.sk








Prihláška na štúdium

Osobné údaje:
Meno, priezvisko

Titul 

Rodné priezvisko

Titul za menom

Dátum a miesto narodenia

Rodné číslo

Národnosť

Štátna prísl.

Adresa trvalého bydliska 

Korešpondenčná adresa

Mobil:

e-mail:




Údaje o ukonèenom vzdelaní:
stupeò vysokoškolského vzdelania
Vysoká škola

Fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Titul

Téma záverečnej práce: 

Predmety štátnej skúšky:

Dátum ukončenia štúdia:

Vážený študijný priemer




Ïalšie vzdelanie (II., III. stupeò VŠ)
Vysoká škola

Fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Titul

Téma bakalárskej práce: 

Predmety štátnej skúšky:

Dátum ukončenia štúdia:

Vážený študijný priemer





Jazykové znalosti
1. jazyk: anglický

Úroveň*

Inštitúcia

Certifikát**

2. jazyk:

Úroveň

Inštitúcia

Certifikát**

3. jazyk:

Úroveň

Inštitúcia

Certifikát**

* pod¾a spoloèného európskeho referenèného rámca (A1 až C2)           
**nie je potrebné vyplòova�


Údaje o súèasnom/ poslednom zamestnaní
Zamestnávateľ

Pozícia





 	Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlèal nijaké závažné skutoènosti. V súlade s § 11 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vlastnoruèným podpisom dávam súhlas, aby vysoká škola spracúvala moje osobné údaje na úèely prijímacieho konania až do termínu konania zápisu na Diplomatickú akadémiu Karola Rybárika. Tento súhlas sa vz�ahuje na tie osobné údaje uvedené v prihláške a v jej prílohách, ktoré je vysoká škola oprávnená žiada� pod¾a § 58 odseku 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon“), okrem údajov pod¾a § 58 ods. 3 zákona. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvola� s odôvodnením len písomne na príslušnej vysokej škole alebo fakulte v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveò beriem na vedomie, že údaje môžu spracúva� len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiava� ustanovenia zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a spracované údaje sa budú archivova� a likvidova� v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.




V			 dňa:							Podpis:					



Prílohy:
	štruktúrovaný životopis
	motivaèný list v slovenskom jazyku (max. 600 slov)
	kópia vysokoškolského diplomu II. stupòa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
	kópia dokladu/ dokladov, ktorými uchádzaè preukazuje znalos� cudzích jazykov (nepovinné)



