VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 1D/2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2018/2019
Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na konkrétní obor konkrétního doktorského studijního
programu. Seznam oborů naleznete v části 1 tohoto dokumentu, ale také na www.fav.zcu.cz.

PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAV

Studijní
program
- Obor

Matematika
Aplikovaná
matematika

Geomatika
Geomatika

Inženýrská
informatika
Informatika
a výpočetní
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kapacita
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5
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vědy a
informatika
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plazmatu a
tenkých
vrstev

Aplikované
vědy a
informatika
Aplikovaná
mechanika

Aplikované
vědy a
informatika
Kybernetika

6

8

15

Ve všech studijních oborech doktorských studijních programů je požadována znalost anglického
jazyka alespoň na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce.

UPOZORNĚNÍ
Písemné rozhodnutí o přijetí musí být vydáno do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí ke
studiu (§ 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ v platném znění).
Uchazeč se proti rozhodnutí může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím
správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty a s
podmínkami přijetí ke studiu stanovenými vysokou školou nebo fakultou. (§ 50 odst. 6-8 zákona č.
111/1998 Sb. o VŠ v platném znění).

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Splnění kritérií pro přijetí.
1. Podání přihlášky do 31. 5. 2018 – do 12:00 hodin.
Přijetí přihlášky po tomto termínu je v kompetenci děkana fakulty po
projednání s předsedou oborové rady příslušného studijního programu.
2. Nutnou podmínkou přijetí je úspěšné ukončení magisterského studia.
3. Úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Ke studiu může být uchazeč přijat i v průběhu období podávání přihlášek, vždy však
až po úspěšném absolvování přijímacího řízení.

ČÁST 1
PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA
Přijímací řízení proběhne na oborových katedrách, pozvánku k přijímací zkoušce zasílá
příslušná katedra.

SEZNAM OTEVŘENÝCH DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ PRO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKADEMICKÉHO ROKU 2018/19
Program

Obor

Standardní
délka studia
(roky)

Forma studia
(P=prezenční,
K=kombinovaná)

Matematika

Aplikovaná matematika

4

P/K

Geomatika

Geomatika

4

P/K

Inženýrská
informatika

Informatika a výpočetní technika

4

P/K

Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

4

P/K

Aplikovaná mechanika

4

P/K

Kybernetika

4

P/K

Aplikované vědy
a informatika

ČÁST 2
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Přihlášku ke studiu v doktorských studijních programech na FAV je možné podat pouze v papírové
formě. Uchazeče žádáme o přesné a úplné vyplnění všech v ní uvedených povinných položek.
Uchazeč může podat více přihlášek na různé obory, každá přihláška je posuzována samostatně.
Formulář s přihláškou je zveřejněn na http://fav.zcu.cz/pro-uchazece. Informace k přijímacímu
řízení jsou uvedeny na http://fav.zcu.cz/pro-uchazece.
Uchazeči o studium se hlásí na studijní program, obor, rámcové téma disertační práce ke
konkrétnímu školiteli. Přehled vypsaných témat a jejich školitelů pro ak. rok 2018/2019 a přihláška ke
studiu je k dispozici na studijním oddělení a současně jsou tyto dokumenty zveřejněny na www
stránkách FAV ZČU (www.fav.zcu.cz).
Průměrný prospěch z magisterského studia vyžadovaný v přihlášce je počítán jako vážený studijní
průměr (VSP) ze všech úspěšně splněných předmětů zakončených zkouškou v magisterském
studijním programu v době podání přihlášky. Vzorec pro výpočet váženého studijního průměru je:

∑𝑛𝑖=1(𝑍𝑖 ∗ 𝐾𝑖 )
𝑉𝑆𝑃 =
,
∑𝑛𝑖=1(𝐾𝑖 )
kde
Zi – je získaná známka ze zkoušky předmětu i,
Ki – je počet získaných kreditů za předmět i (v případě, že v absolvovaném magisterském studium
nebylo použito kreditního ohodnocení předmětů, uvažuje se počet kreditů rovný týdenní
hodinové dotaci výuky předmětu),
n – je počet úspěšně absolvovaných předmětů zakončených zkouškou v magisterském studiu
v době podání přihlášky

ČÁST 3
ZAPLACENÍ ADMINISTRATIVNÍHO POPLATKU
Administrativní poplatek za přijímací řízení není vybírán, je prominut děkanem fakulty.

ČÁST 4
DOLOŽENÍ ÚDAJŮ V RÁMCI VŠECH POŽADOVANÝCH PŘÍLOH K PŘIHLÁŠCE
Požadované přílohy je nutno zaslat na poštovní adresu:
studijní oddělení
děkanát Fakulty aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
nebo osobně doručit na adresu:
studijní oddělení
děkanát Fakulty aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8
301 00 Plzeň

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY
a) strukturovaný životopis
b) stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu
c) ověřená kopie diplomu z úspěšně absolvovaného magisterského studia
d) soupis publikací – do publikací se uvádí i bakalářská a diplomová práce
e) fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm
f) nostrifikace v případě absolvování magisterského studia na zahraniční vysoké škole
g) seznam absolvovaných předmětů v magisterském studiu – netýká se absolventů
magisterského studia na FAV ZČU
h) diplomová práce v písemné nebo elektronické formě nebo její stručný obsah -– netýká
se absolventů magisterského studia na FAV ZČU.
Uvedené přílohy je nutné doručit společně s přihláškou, výjimkou je příloha c) a f), viz část 5.

ČÁST 5
DOSAŽENÍ MAGISTERSKÉHO VZDĚLÁNÍ
Originál nebo notářsky ověřenou kopii vysokoškolského diplomu dokladující úspěšné absolvování
magisterského studia musí uchazeč předložit v den, kdy se koná zápis do studia.
V případě absolvování vysoké školy v zahraničí je nutno předložit též originál či notářsky
ověřenou kopii nostrifikace nebo ekvivalentní formu plynoucí z uzavřených a platných mezinárodních
smluv České republiky o vzájemném uznávání vysokoškolského vzdělání.
V obou případech je nutné doložit dokumenty nejpozději při zápisu do studia.

V Plzni dne 24. 1. 2018
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
děkanka fakulty

Schváleno AS FAV dne 24. 1. 2018

