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Informace pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech
na FAPPZ ČZU v Praze
Studium v doktorském studijním programu (dále jen DSP) je u rčeno absolventům vysokých škol, kteří
ukončili studium předepsanou státní zkouškou v magisterském studijním programu v oboru, na který
DSP navazuje, nebo oboru příbuzném . Základním cílem DSP je získat a prokázat schopnost samostatné
vědecké práce v daném vědním oboru zpracováním a obhajobou doktorské di s ertační práce,
publikacemi a dalšími formami prezentace vlastní vědecko-výzkumné činnosti včetně vykonání všech
předepsaných zkoušek a státní doktorské zkoušky.
Absolventům

DSP se přiznávám akademický titul „doktor" (ve zkratce „ Ph.D. " uváděné za jménem).

Formy studia v DSP

Doktorské studium je organizováno ve dvou formách, a to jako prezenčn í nebo kombinované.
Do studia jsou

uchazeči přijímáni

na

základě

výsledku

přijímacího řízen í.

Prezenční forma

studia je hlavní formou doktorského studia. Délka trvání této formy studia jsou čtyři
roky. Studenti prezenčního DSP mají postavení vysokoškolských studentů (sleva na jízdném, ubytování
na koleji, stravování v menze za studentské sazby atd.). Po dobu studia je jim poskytováno stipendium,
mají nárok na šestitýdenní prázdniny v kalendářním roce.
Kombinovaná forma studia je určena především pro uchazeče z praxe nebo z řad pracovníků fakulty,
kteří zůstávají v pracovním poměru u svých zaměstnavatel ů. Délka trvání studia jsou čtyři roky.
Studenti nepobírají stipendium.
Přijímací řízení
Přihlášky do studia v DSP
přihlášek končí

31. května

se podávají prostřednictvím elektronické přihlášky. Lh ůta pro podávání
2020.

Uchazeči

o doktorské studium si vybírají obor doktorského studia a téma své dizertační práce. Bližší
informace a témata vypsané pro akademický rok 2020/2021 naleznete zde. Před podáním přihlášky
ke studiu kontaktujte, prosím, školitele vybraného tématu .
Spolu s přihláškou uchazeč zašle níže uvedené doklady písemně nebo e-mailem na Oddělen í věda a
výzkumu FAPPZ (Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D., e-mail: makovcovak@af.czu.cz):

•
•
•
•
•

životopis
neověřená

kopie vysokoškolského diplomu {Ing., Mgr. atd., studenti, kteří končí studia v
aktuálním roce, předloží kopii diplomu po promoci)
výpis známek za magisterské studium
přehled publikovaných i nepublikovaných prací
případně další doklady, např. doklad o státní jazykové zkoušce úrovně 82 a vyšší

Přijímací

zkouška se koná 16. června 2020.

Zkouška probíhá před komisí, kterou jmenuje děkan fakulty a která je sestavena z p ředních odborn íků
daného oboru. Zkouška je ústní. Odborná část se sestává z rozpravy na téma týkající se oboru, na který
se uchazeč hlásí. Cílem této části je posoudit předpoklady uchazeče pro samostatnou vědecko
výzkumnou činnost. Zkouška z anglického jazyka. Cílem této zkoušky je posoudit jazykovou vybavenost

uchazeče.

Od jazykové zkoušky může komise upustit, jestliže uchazeč absolvoval z jazyka státní
zkoušku, absolvoval v tomto jazyce střední nebo vysokou školu, nebo je anglický jazyk jeho rodným
jazykem. Uchazeč obdrží písemné pozvání k přijímací zkoušce na základě odeslané přihlášky do 14 dnů
před termínem konání přijímací zkoušky.
V případě závažných důvodů je možné se přijímacího řízení zúčastnit v náhradním termínu, který se
koná dne 10. září 2020. O využití náhradního termínu přijímacího řízení rozhoduje děkan fakulty na
základě žádosti uchazeče.
O výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči informaci spolu s případným termínem zahájení studia.
Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč . Administrativní poplatek musí být uhrazen
na uvedené číslo účtu před přijímacím řízením a je nevratný.

Pro další informace kontaktujte Ing. Kateřinu Makovcovou, Ph.O., tel.: 224 384 586, e-mail:
makovcovak@af.czu.cz.
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