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1 Řazení od nejnovějšího po nejstarší, forma: datum absolvování a název absolvovaného studijního programu (Bc., Mgr., Ph.D.) nebo vysokoškolského oboru podle dřívějších předpisů, název VŠ, získání titulu CSc., příp. DrSc., kdy a kterou institucí uděleny, název dizertační práce, jméno školitele. 
2 Uvést data (od-do) jednotlivých zaměstnání (od nejnovějšího po nejstarší) s informací o pracovním zařazení a velikosti pracovního úvazku.
3 Uvést data členství, instituci, název časopisu (příp. IF časopisu).
4 Atestace, advokátní zkoušky apod. (uvést datum dosažení atestace). 
5 Uvést ocenění za jednotlivé práce a dlouhodobý přínos oboru (s datem udělení ceny a názvem instituce, která ocenění udělila).
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4 Atestace, advokátní zkoušky apod. (uvést datum dosažení atestace).
5 Uvést ocenění za jednotlivé práce a dlouhodobý přínos oboru (s datem udělení ceny a názvem instituce, která ocenění udělila).
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Průběh vzdělání1:
Číslo
Rok (od - do)	
Titul
Univerzita, fakulta, obor
Průběh zaměstnání2
Číslo		
Rok (od - do)
Místo pracoviště, pracovní zařazení, velikost pracovního úvazku
Členství ve vědeckých, uměleckých a redakčních radách3:
[vlastnoruční podpis]
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