Prihláška
na štúdium

Prihláška: Prosím vyplňte formulár prihlášky úplne a čitateľne
Študijný odbor (bakalár)

Študijný odbor (magister)

Podniková ekonómia /
Business Administration (B.A.)

 igitálny management /
D
Digital management (M.A.)

Podniková psychológia /
Business Psychology (B.A.)

 odniková psychológia /
P
Business Psychology (M.Sc.)

Začiatok štúdia
zimný semester 2016/17
zimný semester 2017/18
zimný semester 2018/19

 odnikové financie a controlling /
P
Corporate Finance & Controlling (M.Sc.)

Osobné údaje
pohlavie

mužské

ženské

Akademický titul (napr. Bc., Ing.)

Rodné meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Meno

Štátna príslušnosť

Ulica

Poštové smerovacie číslo

Číslo

Obec

Krajina

Miesto narodenia

Telefón (Pevná linka) *

Mobil *

		

E-mail *

* Dobrovoľným uvedením telefonického kontaktu (pevná linka alebo mobil) a e-mailovej adresy dávam súhlas k zasielaniu informácií o vybranom štúdiu (žiadna reklama). Tento súhlas môže byť písomnou formou na oddelení študentského servisu kedykoľvek odvolaný.

Podmienky pre prijatie na štúdium
Druh stredoškolského vzdelania alebo úplného stredoškolského odborného vzdelania

Dátum záverečnej skúšky (napr. maturita)

Inštitúcia / Škola (názov)

PSČ, mesto alebo obec

Okres inštitúcie

Známka

Štát alebo krajina inštitúcie, pokiaľ záverečná skúška bola v zahraničí

Kraj inštitúcie

Na preukázanie oprávnenia na štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius je potrebné predložiť úradne overené dokumenty (napr. potvrdenie o maturite,
bakalárskej skúške a životopis (neoverený)) za účelom preukázania rovnocennosti absolvovaných skúšok podľa hessenského zákona o vysokých školách.

Predchádzajúce štúdium 1

Krajina inštitúcie

Názov inštitúcie
Forma štúdia

Denné štúdium

Externé štúdium

Mesto alebo obec inštitúcie

Študijný odbor

Začiatok štúdia (dátum)

Koniec štúdia (dátum)

Plánované vzdelanie (napríklad bakalár)

Dátum štátnej záverečnej skúšky

Známka

Získané vzdelanie (napríklad bakalár)

Dôvod exmatrikulácie

Dátum exmatrikulácie

Počet semestrov 2

Pokiaľ Vaša prvá imatrikulácia nezodpovedá tej aktuálnej pred touto žiadosťou, vyplňte prosím taktiež oblasť „posledná imatrikulácia“.

1

Vyplniť len v prípade, že ste, alebo ste boli zapísaný na štúdium na VŠ ; použite samostatný list, pokiaľ priestor nie je dostatočný.

2

Vzťahuje sa na počet semestrov, ktoré ste študovali v určitom študijnom odbore; použite samostatný list, pokiaľ priestor nie je dostatočný.

Posledná imatrikulácia

Názov inštitúcie

Krajina inštitúcie
____________________________

Forma štúdia

Denné štúdium

Externé štúdium

Mesto alebo obec inštitúcie

Študijný odbor

Začiatok štúdia (dátum)		

Koniec štúdia (dátum)

Plánované vzdelanie (napríklad bakalár)

Dátum štátnej záverečnej skúšky

Známka

Získané vzdelanie (napríklad bakalár)

Dôvod exmatrikulácie		

Dátum exmatrikulácie

Počet semestrov 3

Počet semestrov 4

Počet voľných semestrov

Odborné činnosti/ Pracovné pomery (doložte doklady)

Pracovná pozícia

od (rok)

Pracovná pozícia

do (rok)

od (rok)

do (rok)

Forma odbornej činnosti / Pracovného pomeru

Forma odbornej činnosti / Pracovného pomeru
Vyučenie v odbore
Ukončené
Dočasná prax/stáž
Doškolenie
Trvalý pracovný pomer

Vyučenie v odbore
Ukončené
Dočasná prax/stáž
Doškolenie
Trvalý pracovný pomer

3

Vzťahuje sa na počet semestrov, ktoré ste študovali v určitom študijnom odbore; použite samostatný list, pokiaľ priestor nie je dostatočný.

4

Vzťahuje sa na celkový počet semestrov, ktoré študujete alebo ste študovali na určitej nemeckej vysokej škole, a to nezávisle od študijného odboru.

Povinné prehlásenie
Potvrdzujem, že som formulár prihlášky vyplnil pravdivo a úplne a požadovanú dokumentáciu predložím úplne a v zodpovedajúcej lehote.
Pokiaľ som bol prijatý na štátnu alebo štátom uznanú nemeckú vysokú školu, zaväzujem sa predložiť nasledujúce doklady:
1. výsledky už skôr absolvovaných skúšok a taktiež s nimi súvisiace hodnotenie,
2. doklad o exmatrikulácii (Osvedčenie o odchode) naposledy navštevovanej (nemeckej) vysokej školy.
Som si vedomý toho, že imatrikulácia na štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius je možná až po predložení úplnej a správnej dokumentácie.
Súhlasím s uchovávaním a sprístupnením mojich osobných údajov v rámci siete Hochschule Fresenius za účelom spracovania v rámci managementu procesu
starostlivosti o záujemcov o štúdium.
Pre zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov záujemcov o štúdium, študentov, učňov a zamestnancov používame Salesforce.
Zadaním dát a prípadným nahratím súborov súhlasíte s umiestnením údajov a dát podľa zásad ochrany osobných údajov poskytovateľa salesforce.com.
Tie si môžete prehliadnuť tu: http://www.salesforce.com/de/company/privacy.jsp
Odporúčame Vám osobné údaje – napríklad diplomy a certifikáty – v zmysle § 3 (9) BDSG podať osobne, alebo zaslať poštou na príslušnú inštitúciu alebo posielať
šifrovaným e-mailom.
Súhlasím s použitím mojich údajov pre súvisiacu vysokoškolskú reklamu.

Miesto, dátum

Podpis

Zhromažďovanie a spracovanie vyššie uvedených údajov, s výnimkou označených hviezdičkou (*), ktoré sú dobrovoľné, sa realizuje na základe príslušných právnych
predpisov / zákonov pre imatrikuláciu, skúšanie a štatistický systém v príslušnom spolkovom kraji. Platné pravidlá pre Vás a pre každé stredisko vysokej školy je
možné nájsť na oddelení študentského servisu.
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ŽIVOTOPIS
Curriculum vitae
MENO

(Vorname/First name)

PRIEZVISKO

(Familienname/Family name)

DÁTUM NARODENIA

(Geburtsdatum/Date of birth)

MIESTO NARODENIA

(Geburtsort/Place of birth)

ADRESA (Anschrift/Address)
ULICA, ČÍSLO DOMU
(Straße, Hausnummer/
Street, House number)

MESTO, PSČ

(Stadt, PLZ/City, Zip code)

KRAJINA

(Land/Country)

VZDELANIE (Ausbildung/Education)
ZÁKLADNÁ ŠKOLA (Grundschule/Primary school)
OD

(von/from)

DO

(bis/till)

NÁZOV INŠTITÚCIE

(Name der Institution/Name of the institution)

ADRESA INŠTITÚCIE

(Anschrift der Institution/Address of the institution)

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE (ZNÁMKA)
(Abschlussnote/Final grade)

OD

(von/from)

NÁZOV INŠTITÚCIE

(Name der Institution/Name of the institution)

ADRESA INŠTITÚCIE

(Anschrift der Institution/Address of the institution)

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE (ZNÁMKA)
(Abschlussnote/Final grade)

DO

(bis/till)
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STREDNÁ ŠKOLA (Mittelschule/Secondary school)
OD

(von/from)

DO

(bis/till)

NÁZOV INŠTITÚCIE

(Name der Institution/Name of the institution)

ADRESA INŠTITÚCIE

(Anschrift der Institution/Address of the institution)

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE (ZNÁMKA)
(Abschlussnote/Final grade)

OD

(von/from)

DO

(bis/till)

NÁZOV INŠTITÚCIE

(Name der Institution/Name of the institution)

ADRESA INŠTITÚCIE

(Anschrift der Institution/Address of the institution)

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE (ZNÁMKA)
(Abschlussnote/Final grade)

VYSOKÁ ŠKOLA (Hochschule/University)
OD

(von/from)

DO

(bis/till)

NÁZOV INŠTITÚCIE

(Name der Institution/Name of the institution)

ADRESA INŠTITÚCIE

(Anschrift der Institution/Address of the institution)

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE (ZNÁMKA)
(Abschlussnote/Final grade)

OD

(von/from)

DO

(bis/till)

NÁZOV INŠTITÚCIE

(Name der Institution/Name of the institution)

ADRESA INŠTITÚCIE

(Anschrift der Institution/Address of the institution)

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE (ZNÁMKA)
(Abschlussnote/Final grade)

DÁTUM

(Datum/Date)

PODPIS

(Unterschrift/Signature)

„Vašu prihlášku na štúdium na Business School, Media School alebo
Psychology School v Banskej Bystrici zašlite na adresu:
Vysoká škola Hochschule Fresenius
University of Applied Sciences
Heslo “Prihláška”
Cesta na štadión 7
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
tel.: (+421) 47 253 26 · info@hs-fresenius.sk

Akreditační partneri

www.hs-fresenius.sk

