Požadavky k přijímacím zkouškám do doktorského studijního programu
Ekonomika a management pro akademický rok 2010/2011
Přihlášky ke studiu
Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2010/2011 je do 31. 5. 2010 (rozhoduje
datum poštovního razítka, resp. razítka podatelny FES) na adresu děkanátu FES, Studentská 84, 532
10 Pardubice.
Forma a náležitosti přihlášky
Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Elektronickou přihlášku již
není nutné zasílat poštou a její zaevidování lze následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.
Lze využít i standardní formulář „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT).
Tento typ přihlášky je nutné podepsat a poslat spolu s dokladem o zaplacení administrativního
poplatku na adresu děkanát FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
V přihlášce je nutné uvést studovaný (absolvovaný) magisterský program a studovanou
(absolvovanou) vysokou školu.
Výše administrativního poplatku za každou podanou přihlášku je 500,- Kč. Doklad o zaplacení se
přikládá pouze k papírové přihlášce.
Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice
číslo účtu 37030561/0100
variabilní symbol 42020
konstantní symbol 379 pro platbu složenkou
308 pro platbu převodem
specifický symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
spojová pošta: Pardubice 530 02
Podmínky přijetí
Písemná i ústní přijímací zkouška se koná ze dvou cizích jazyků, přičemž jedním jazykem je angličtina,
druhým je němčina, ruština, nebo francouzština.
Ústní zkouška se koná z ekonomické teorie a managementu.
Podmínkou přijetí je vypracování tezí k předpokládanému tématu disertační práce (cca 15 stran), které
je nutné odevzdat do 15. 6. 2010 na děkanát FES. Zkoušená témata a další informace o obsahu
přijímací zkoušky a doporučené studijní literatuře budou zveřejněny na úřední desce a www stránkách
FES od 30. 4. 2010.
Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je úspěšné ukončení studia v
magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole v České republice
nebo v zahraničí.
Závazný termín přijímací zkoušky: 30. 6. 2010
Pozvánky budou rozesílány uchazečům 2 týdny před termínem přijímací zkoušky.
Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky
Cizí jazyk je hodnocen klasifikačním stupněm v návaznosti na procentuálním vyjádření úspěšnosti
uchazeče v jednotlivých částech zkoušky. Ústní zkouška z odborných předmětů je hodnocena
klasifikačním stupněm.
Podkladem pro rozhodnutí děkana o přijetí je výsledná známka v předmětech přijímací zkoušky.
Zkoušku z cizích jazyků je možno nahradit některým z dokladů jazykové způsobilosti:
a) o všeobecné státní zkoušce z AJ, NJ, FJ, RJ a dalších jazyků
b) o mezinárodně uznávaných zkouškách - např. LCCI English for Business - 2. stupeň (popř.
3. stupeň), TOEFL; zkoušky organizované Britskou radou - např. Proficiency in English, Advanced
English; zkoušky organizované Goethe-institutem - např. Zentrale Mittelstufenprüfung des GoetheInstituts/ZMP, Kleines Deutsches Sprachdiplom/KDS, Grosses Deutsches Sprachdiplom/GDS,
Wirtschaftsdeutsch International/PWD
c) případné další (zde nejmenované) doklady o jazykové způsobilosti budou posuzovány individuálně,
protože nelze zachytit všechny modality jazykového vzdělávání, které uchazeči mohli studovat (např.
studium na zahraniční VŠ, dlouhodobá zahraniční stáž …) Pokud se nejedná o mezinárodně platné
certifikáty, kde je obsah zkoušky taxativně vymezen, musí být součástí dokladu o jazykové způsobilosti
vyjádření o rozsahu o obsahu jazykového vzdělání.

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 24.
Náhradní termín konání přijímací zkoušky může v odůvodněných případech povolit děkan.
Ve výjimečných a obzvláště závažných případech může děkan povolit podmínečné přijetí.
Způsob vedení dokumentace
Dokumentace je soustředěna na děkanátu FES. Přihlášky jsou evidovány pod č.j., předepsané údaje
zadány do počítačové databáze uchazečů. Evidence uchazečů obsahuje přihlášku ke studiu, kopii
dokladů o předchozím vzdělání, hodnocení dílčích částí zkoušky a kopii rozhodnutí děkana, případně
doklady k přezkumu rozhodnutí.

