PRIHLÁŠKA
do výberového konania FPVaMV UMB na absolvovanie odbornej praxe
na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Meno a priezvisko
Ročník

Odbor

Adresa trvalého
bydliska
Tel./mobil
Predchádzajúce
odborné praxe
(názov inštitúcie, termín
nástupu a ukončenia
praxe)
Študijné výsledky
(správnosť údajov potvrdí pracovník Študijného oddelenia
FPVaMV UMB)

E-mail

Vážený študijný priemer (VŠP) za:
1. ročník: ..........
2. ročník: ..........
3. ročník: ..........
4. ročník: ..........
(údaje uviesť podľa AIS; ostatný ročník uviesť údaj za ZS)
Súčet VŠP za všetky ročníky vydelený počtom ročníkov:
..................
Pečiatka a podpis pracovníka
Štud. oddelenia FPVaMV:

Body:
Jazykové znalosti
(úroveň znalostí jazyka
vyznačí a potvrdí učiteľ
jazyka z Odd. medzinárodnej komunikácie
FPVaMV)

1. jazyk:
Úroveň znalosti jazyka: C2 C1 B2 B1 A2 A1
Meno a podpis učiteľa:
2. jazyk:
Úroveň znalosti jazyka: C2 C1 B2 B1 A2 A1
Meno a podpis učiteľa:

Body:

Aktivita v spolkoch
a Buddy system:

Meno spolku a kontakt (e-mail, tel.) na predsedu spolku:

Body:
ŠVOČ
(účasť a umiestnenie)
Body:
Motivačný list s rozsahom 0,5 – 1,5 normostrany priložiť
ako samostatnú prílohu (povinné).
V prílohe prípadne doložiť aj ďalšie relevantné podklady
(napr. abstrakt záverečnej práce a pod.).
Body:

Motivácia

Svojím podpisom sa záväzne prihlasujem do výberového konania FPVaMV
UMB na absolvovanie odbornej praxe na Ministerstve zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR a súčasne beriem na vedomie, že toto výberové konanie sa riadi Zásadami absolvovania odbornej praxe študentov v rámci štúdia na
FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, s ktorými som sa dôkladne oboznámil
a zaväzujem sa ich akceptovať.
Zároveň čestne prehlasujem, že všetky údaje, ktoré uvádzam v tejto prihláške,
sú úplné a pravdivé, a že som nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli
ovplyvniť výsledok výberového konania.

V Banskej Bystrici,
podpis študenta

Prílohy:

1. Motivačný list (povinné).

Prihláška prijatá na sekretariát Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie
FPVaMV UMB dňa .................................. Podpis zodp. pracovníka:

