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UNIVERZITA PARDUBICE
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Směrnice č. 8/2015
Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do
doktorského studijního programu Ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických studií
dne vydání
skončení přijímacího řízení
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., děkan fakulty

Děkan Fakulty zdravotnických studií vyhlašuje v souladu s § 49 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o vysokých
školách“) a článkem 6 Statutu Univerzity Pardubice pro akademický rok 2016/2017 přijímací řízení
do 1. ročníku společného doktorského studijního programu Ošetřovatelství.
Pro akademický rok 2016/2017 otevře Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice společně se
Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZSF JU)
Doktorský studijní program: P5341 Ošetřovatelství
Forma studia: prezenční
kombinovaná
Článek 1
Přihláška ke studiu
(1) Přihlášky ke studiu lze podávat na standardním formuláři pro doktorské studium (tiskopis SEVT)
na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, 532 10 Pardubice.
(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2016/2017 je do 31. května 2016.
(3) Na přihlášce je nutno označit typ zvoleného studijního programu (doktorský), formu studia (prezenční
nebo kombinovaná) a zároveň studijní program a obor absolvované (studované) vysoké školy. K přihlášce
je nutno přiložit kopii dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
(4) Přihláška na tiskopise SEVT bez přiloženého dokladu o zaplacení nebo s formálními nedostatky bude
vrácena k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil
podmínky pro přijetí.
(5) K vyplněné přihlášce je nutno připojit:
 úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu nebo doklad o termínu konání SZZ v roce 2016,
 úředně ověřenou kopii o vykonané státní zkoušce z cizího jazyka (angličtina, němčina) – pokud
uchazeč takový doklad nevlastní, vykoná v den přijímacího pohovoru jazykovou zkoušku,
 životopis,
 přehled dosavadní odborné činnosti,
 seznam publikovaných prací,
 pracovní nástin tématu a obsahu doktorské práce (název práce, hlavní výzkumná otázka, metody
výzkumu, základní literatura), http://www.upce.cz/fakulty/fzs/fzs-pro-uchazece/fzs-uchazeci-phd/ formulář „Základní teze disertační práce“,
 vyjádření školitele a jeho předběžný písemný souhlas,
 u kombinovaného studia souhlas, že v průběhu 2 let se student zúčastní výuky statistiky a dalších
předmětů, které jsou podmínkou pro složení doktorské zkoušky s tím, že tato výuka může probíhat
v bloku.
(6) Na základě zaevidované přihlášky budou uchazeči písemně pozváni k přijímací zkoušce.
Počty přijímaných uchazečů: prezenční studium:
3
kombinované studium: 2
Termín přijímacích zkoušek:

16. června 2016

Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vyhlášen.

Článek 2
Poplatek za přijímací řízení
(1) Poplatek za přijímací řízení činí 500,-Kč.
(2) Poplatek se poukazuje na účet Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
název a sídlo peněžního ústavu:
KB Pardubice č.ú. 37030561/0100
variabilní symbol 7920
konstantní symbol 379
specifický symbol = rodné číslo
(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
Článek 3
Podmínky přijetí ke studiu
Podmínky přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ošetřovatelství.
(1) Absolvování magisterského studijního programu Ošetřovatelství nebo příbuzného oboru
zdravotnického zaměření.
(2) Zaplacení administrativního poplatku pro přijímací řízení.
(3) Úspěšné složení přijímací zkoušky
 přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány odborné
znalosti uchazeče a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném programu;
 součástí pohovoru je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce;
 znalost cizího jazyka (angličtina, němčina) se hodnotí pohovorem (motivační pohovor, téma
disertační práce), pokud uchazeč nepředložil doklad o vykonání státní zkoušky z cizího jazyka.
(4) Podmínkou pro přijetí studenta je splnění dalších požadavků:
A – kombinované studium
Doložení minimálně jedné práce publikované v časopise s recenzním řízením nebo prezentace
minimálně jedné přednášky na celostátní nebo zahraniční konferenci s tématikou budoucí
disertační práce a to jako první nebo druhý autor dané publikace. Uchazeč o studium může
předložit v rámci přijímacího řízení vlastní téma budoucí disertační práce a návrh na školitele
(habilitovaný učitel – docent, profesor).
B – prezenční studium
Uchazeč musí splnit alespoň dvě ze čtyř kritérií:
- aktivní účast ve Studentské výzkumné odborné činnosti (fakultní, celorepublikové nebo
mezinárodní studentské konference);
- průměr za celou dobu studia v magisterském studijním programu do 1,5;
- klasifikace u státní zkoušky 1,0 nebo hodnocení 1,0 u diplomové práce;
- autorství/spoluautorství práce publikované v časopise s recenzním řízením.
Článek 4
Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky
(1) Zkušební komise na základě výsledků ústních pohovorů a po posouzení náročnosti a odborné
přiměřenosti všech předložených projektů sestaví pořadí uchazečů navržených k přijetí.
Článek 5
Způsob rozhodování o přijetí
(1) O přijetí uchazeče rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise do 8 dnů od konání
přijímací zkoušky a uchazeče informuje o výsledku přijímacího řízení podle § 50 odst. 5 zákona č. 111/98
Sb. o vysokých školách písemně do 30 dnů.
(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce Univerzity Pardubice. Při zveřejňování
výsledků budou respektovány principy ochrany osobních údajů.

Článek 6
Způsob vedení dokumentace
(1) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
(2) Každému účastníku přijímacího řízení bude dokumentace na požádání přístupna do uplynutí 30 dnů
od termínu přijímací zkoušky.
Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Ošetřovatelství byla schválena v souladu
s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademickým senátem Fakulty
zdravotnických studií dne 22. 10. 2015.

Pardubice dne 23. 10. 2015

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií

