OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 149/2018

k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v
doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020
12. 11. 2018
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) a dále platného Statutu Jihočeské univerzity vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Ekonomika a management, v oboru 6208V 097 Řízení a ekonomika podniku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/2020 s nástupem do studia od 2. 9. 2019.
2) Principy přijímacího řízení jsou stanoveny Opatřením děkana k zajištění studia v doktorském
studijním programu č. 123/2017.
3) Toto opatření bylo, v souladu se zákonem, schváleno Akademickým senátem EF JU
dne 7. 11. 2018.
Článek 2
Přihlášení ke studiu
1) Uchazeči se hlásí ke studiu podáním písemné a elektronické přihlášky ke studiu s uvedením studijního programu, studijního oboru a formy studia (prezenční nebo kombinovaná) a vybraného
rámcového tématu disertační práce ze seznamu schváleného pro příslušný akademický rok
Oborovou radou doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. Seznam rámcových témat disertačních prací doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku pro
akademický rok 2019/2020 je zveřejněn na internetových stránkách Oddělení vědy a výzkumu
EF JU v sekci doktorské studium.
2) Termín pro podání přihlášky je do 31. 5. 2019. Přihlášky ke studiu lze podávat formou elektronické přihlášky dostupné z www:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Uchazeč je zároveň povinen podat přihlášku i na tiskopisech “Přihláška k doktorskému studiu v
akademickém roce 2019/2020” (viz příloha 1 tohoto opatření) poštou nebo prostřednictvím
podatelny JU na adresu:
Oddělení vědy a výzkumu
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích
Studentská 13
370 05 České Budějovice
V přihlášce musí být vyplněno rámcové téma disertační práce a jméno školitele ze seznamu
uvedeného v příloze 2 tohoto Opatření. Rozhodujícím datem je datum poštovního podání.
3) Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč.
a) Bankovní spojení pro úhradu poplatku je následující: číslo účtu EF JU: 104 725 778, kód
banky: 0300, VS: 6020112, KS: 0379, SS: rodné číslo uchazeče.

b) Uchazeč, který neuhradí do 31. 5. 2019 složenkou nebo doloženým bankovním převodem
poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13 odst. 3 statutu, nesplnil podmínku
pro přijetí a přijímací řízení bude zastaveno.
4) K přihlášce, kterou uchazeč zasílá na Oddělení VaV EF JU připojí:
a) doklad o absolvování magisterského, nebo navazujícího magisterského studia vysoké školy
(diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce). V případě, že uchazeč nemá v době přijímacího řízení ukončené magisterské, nebo navazující magisterské studium, je případné přijetí ke studiu podmíněno předložením uvedených dokumentů k datu zápisu do doktorského
studia;
b) strukturovaný životopis na 1 stranu textu;
c) přehled dosavadní odborné činnosti a citací publikací s využitím citační normy APA 6th;
d) doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.
5) Má-li přihláška formální nedostatky nebo je neúplná, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil základní podmínky
pro přijetí a přijímací řízení bude zastaveno. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.
6)
Článek 3
Přijímací zkouška
1) Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na:
- 13. 6. 2019 pro anglický doktorský studijní program;
- 14. 6. 2019 pro český doktorský studijní program.
Termín je sdělen písemně každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací
zkoušce a potvrzením o přijetí přihlášky ke studiu.
2) Náhradní termín přijímací zkoušky, rovnocenný řádnému termínu, je písemně určen pouze těm
uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín a omluvili se písemně nejpozději do pěti
pracovních dnů od konání přijímací zkoušky.
3) Forma přijímací zkoušky je ústní.
4) Obsahem přijímací zkoušky je zjištění předpokladů uchazeče pro vědeckou práci v daném vědním oboru. Důraz je kladen na:
a) znalost obecné a aktuální problematiky vědního oboru;
b) znalost metodologie vědního oboru;
c) znalost stavu poznání v úzké problematice vybraného rámcového tématu disertační
práce;
d) znalost odborného anglického jazyka.
5) Část přijímací zkoušky do českého doktorského studijního programuje vedena v anglickém jazyce, přijímací zkouška do anglického doktorského studijního programu je vedena pouze v anglickém jazyce.
6) Komise pro přijímací zkoušky rozhoduje o výsledku přijímací zkoušky jednotlivých uchazečů
s přihlédnutím k dalším skutečnostem uvedeným v přihlášce a jejích přílohách. Komise hlasuje
prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Článek 4
Výsledek přijímacího řízení
1) Komise pro přijímací zkoušky vyhotovuje protokol o přijímacích zkouškách. Součástí protokolu
je návrh děkanovi fakulty na přijetí/nepřijetí uchazečů.

2) O přijetí ke studiu DSP rozhoduje děkan na základě návrhu komise pro přijímací zkoušky.
3) Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit,
nebo předat žádost k rozhodnutí rektorovi.
4) Maximální počet uchazečů o český doktorský studijní program je 15 studentů.
5) Maximální počet uchazečů o anglický doktorský studijní program je 10 studentů.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty
Přílohy:
1) Přihláška k doktorskému studiu v akademickém roce 2019/2020
2) Návrh rámcových témat disertačních prací pro akademický rok 2019/2020

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
EKONOMICKÁ FAKULTA

Příloha č. 1 Opatření děkana č. 149/2018

Přihláška k doktorskému studiu
v akademickém roce 2019/2020

Studijní doktorský program: Ekonomika a management
Studijní obor: 6208V 097 Řízení a ekonomika podniku
Forma studia (prezenční nebo kombinovaná):
Rámcové téma disertační práce 1:
Školitel1:
Konzultant:

Řádný termín přijímací zkoušky:
Datum přijetí písemné omluvy z termínu přijímací zkoušky 2:
Stanovený náhradní termín přijímací zkoušky2:
Příjmení:

Rodné příjmení:

Jméno:

Titul:

Národnost:

Státní příslušnost:

Pohlaví:

Číslo povol. k pobytu (u cizinců):

Narození

Den

Číslo obč. průkazu

Měsíc

Rodné číslo

Rok

Číslo pasu u cizinců

Místo

Adresa
trvalého
bydliště:

Okres

ulice, č. domu:
obec:
okres:
PSČ:

Adresa pro
korespondenci 3

ulice, č. domu:
obec:
okres:
PSČ:

podle přílohy 2 opatření děkana EF č. 149/2018 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu
v doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020“
2
podle čl. 3 odst. 2 Opatření děkana EF č. 149/2018 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020“. Vyplňuje oddělení pro vědu a výzkum EF
JU
3
vyplňuje se, pokud je adresa jiná než adresa trvalého bydliště.
1

-1-

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
EKONOMICKÁ FAKULTA
Telefon:
Nejvyšší ukončené vzdělání:

E – mail:
Dosažený vysokoškolský titul:

Název a adresa školy:

Fakulta:
Studijní program:
Studijní obor:
Téma diplomové práce:
Datum vykonání SZZ:

Počet let praxe v oboru:

Současné zaměstnání:
Adresa:

Jazykové znalosti:
Aktivně:

Pasivně:

Žádám o ubytování v koleji (nehodící se škrtněte):

ano

ne

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
Datum: …………………………………..Podpis uchazeče: …………………………………
Přílohy podle článku 2, odst. 4 opatření děkana EF č. 149/2018 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro
přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020“:
a) doklad o absolvování magisterského, nebo navazujícího magisterského studia vysoké školy (diplom a
osvědčení o státní závěrečné zkoušce). V případě, že uchazeč nemá v době přijímacího řízení ukončené
magisterské, nebo navazující magisterské studium, je případné přijetí ke studiu podmíněno předložením
uvedených dokumentů do data zápisu do studia.
b) Strukturovaný životopis na 1 stranu textu.
c) Přehled dosavadní odborné činnosti a citací publikací s využitím normy APA6th
d) Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení 4.

(Bankovní spojení - č. účtu EF JU: 104 725 778, kód banky: 0300, VS: 6020112, KS: 0379, SS: rodné číslo
uchazeče ve formátu DDMMRRRR)

4

-2-

