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 ukončenom vzdelaní:
II. stupeň vysokoškolského vzdelania
Vysoká škola
Fakulta
Študijný program
Študijný odbor

Titul

Téma záverečnej práce:
Predmety štátnej skúšky:
Dátum ukončenia štúdia:

Vážený študijný priemer

Ďalšie vzdelanie (II., III. stupeň VŠ)
Vysoká škola
Fakulta
Študijný program
Študijný odbor

Titul

Téma bakalárskej práce:
Predmety štátnej skúšky:
Dátum ukončenia štúdia:

Vážený študijný priemer

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 9012 9 169, e-mail: DA@flaw.uniba.sk

Jazykové znalosti
Úroveň*

1. jazyk: anglický
Inštitúcia
Certifikát**

Úroveň

2. jazyk:
Inštitúcia
Certifikát**

Úroveň

3. jazyk:
Inštitúcia
Certifikát**
* podľa spoločného európskeho referenčného rámca (A1 až C2)
**nie je potrebné vyplňovať

Údaje o súčasnom/ poslednom zamestnaní
Zamestnávateľ
Pozícia

Vyplnením osobných údajov na tejto prihláške udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné
údaje uvedené v prihláške, ktoré je vysoká škola oprávnená žiadať podľa § 58 odseku 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bol/a/ som poučený/á/, že
v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas
na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred
poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým som ho
udelil/a/.
Všetky osobné údaje uchádzača, t.j. dotknutej osoby, sú spracúvané zároveň aj v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom p ohybe
takýchto údajov (tzv. „GDPR“).

V

dňa:

Podpis:

Prílohy:
1. štruktúrovaný životopis
2. motivačný list v slovenskom jazyku (max. 600 slov)
3. kópia vysokoškolského diplomu II. stupňa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. kópia dokladu/ dokladov, ktorými uchádzač preukazuje znalosť cudzích jazykov (nepovinné)

