JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
narodený 31.1.1977 v Rimavskej Sobote, trvale bytom Haškova 67, 974 11 Banská Bystrica

Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
predseda Vedeckej rady Fakulty práva
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Bratislava, 6. marca 2013
Žiadosť o udelenie titulu docent v študijnom odbore 3.4.8. Medzinárodné právo
Vážený pán predseda vedeckej rady,
na základe ustanovenia § 76 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 1 ods. 1
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
v spojení s ustanovením čl. 3 ods. 1 smernica dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej
školy č. 1/2011, si Vás týmto dovoľujem požiadať o začatie habilitačného konania na udelenie
vedecko-pedagogického titulu „docent“ v študijnom odbore „3.4.8. Medzinárodné právo“.
Splnenie minimálnych kritérií požadovaných vyššie uvedenými právnymi predpismi
preukazujem prílohami priloženými k tejto žiadosti.
Habilitačnú prácu predkladám ako monografiu. Zároveň súhlasím so zverejnením
a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti po dobu jej uchovávania bez nároku na odmenu.
S úctou

JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Prílohy:
1) habilitačná práca v štyroch vyhotoveniach
2) štruktúrovaný a vlastnoručne podpísaný životopis
3) notársky osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
4) notársky osvedčená kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa
5) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti
6) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov
7) prehľad riešených výskumných úloh
8) prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce
9) prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí
10) tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent v odbore 3.4.8 Medzinárodné právo
11) návrh tém habilitačnej prednášky
12) CD s prílohami 5 až 10 v elektronickej forme

