Dodatečné přijímací řízení do doktorských studijních programů
„Hospodářská politika a správa“ (HPS), „Systémové inženýrství a
informatika“ (SII), „Ekonomika a management“ (EM) a „Aplikovaná
informatika“ (AI)
Přihlášky ke studiu
Termín pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2016/17 je do 9. 9. 2016.
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
studijního oddělení 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.
Informace k platbě
Název účtu adresáta:
Název a sídlo peněžního ústavu:
číslo účtu:
variabilní symbol:
konstantní symbol:

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
KB Pardubice
37030561/0100
4920
379 (pro platbu poštovní poukázkou)
308 (pro platbu bankovním převodem)
specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky
specifický symbol u papírové přihlášky:
rodné číslo uchazeče
převodová pošta: Pardubice 530 02

Podmínky přijetí
Podmínkou k přijímací zkoušce je úspěšné ukončení magisterského studia do termínu zkoušky.
Přijímací zkouška z anglického jazyka je písemná i ústní pro doktorské studijní programy HPS a EM a
pouze ústní pro programy AI a SII. Podmínky této zkoušky upřesní příslušná oborová rada.
Ústní zkouška do programu HPS se koná z ekonomické teorie a regionální a veřejné ekonomie.
Ústní zkouška do programu SII se koná z informatiky.
Ústní zkouška do programu EM se koná z ekonomie a managementu.
Ústní zkouška do programu AI se koná z informatiky.
Podmínkou přijetí je vypracování tezí (cca 15 stran) k předpokládanému tématu disertační práce (musí být
předjednáno s potencionálním školitelem), které je nutné odevzdat nejpozději 10 dní před termínem konání
přijímací zkoušky 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
(http://www.upce.cz/fes/studium/doktorske-studium.html) minimálně 2 měsíce před termínem konání
přijímacích zkoušek.

Termín přijímací zkoušky
Termín pro dodatečné přijímací zkoušky do HPS a EM je dne 22. 9. 2016.
Termín pro dodatečné přijímací zkoušky do SII a AI je dne 23. 9. 2016.
Pozvánky budou rozesílány uchazečům písemnou formou.

Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky
Cizí jazyk je hodnocen klasifikačním stupněm v návaznosti na procentuální vyjádření úspěšnosti uchazeče
v jednotlivých částech zkoušky. Ústní zkouška z odborných předmětů je hodnocena klasifikačním stupněm.
Podkladem pro rozhodnutí děkanky o přijetí je výsledná známka v předmětech přijímací zkoušky.
Uchazeč může rovněž požádat o uznání zkoušky z jazyka na základě vykonané státní závěrečné zkoušky
z tohoto jazyka nebo jiné zkoušky odpovídající úrovně.

Způsob rozhodování o přijetí
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do každého z programů je 20.
Ve výjimečných a obzvláště závažných případech může děkanka povolit podmínečné přijetí.

Vyrozumění o přijetí
Písemné rozhodnutí děkanky fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči doporučenou poštou.

Přezkumné řízení
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému
udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí, podat žádost o přezkoumání
rozhodnutí, která se podává děkance FES UPa.

