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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2020/2021
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Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce.
Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na konkrétní program nebo obor konkrétního doktorského
studijního programu3. Kompletní informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny také na adrese
http://fav.zcu.cz/pro-uchazece (v české verzi) nebo https://fav.zcu.cz/en/study/doctoral/ (v anglické
verzi).4

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
K přijetí ke studiu je potřeba splnění všech níže uvedených podmínek:
1. úspěšné absolvování přijímací zkoušky,
2. podání přihlášky do vybraného kola příjímacího řízení. Pro první a druhé kolo přijímacího
řízení se podává elektronická přihláška, pro třetí kolo přijímacího řízení lze z technických
důvodů podat přihlášku pouze papírovou formou. Termíny pro podání přihlášky jsou
stanoveny:
1. kolo – 31.5.2020
2. kolo – 25.9.2020
3. kolo – 28.2.2021
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přihláška na obor se podává pouze při výběru studijního programu členěného na obory
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výuka probíhá pouze v českém jazyce
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3. doložení údajů v rámci požadovaných příloh k přihlášce,
4. dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu do termínu
zápisu ke studiu.

Ve všech studijních programech (oborech) doktorských studijních programů je požadována znalost
anglického jazyka alespoň na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce.
Ke studiu může být uchazeč přijat až po úspěšném absolvování přijímacího řízení.

ČÁST 1
PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA
Zkouška se koná před přijímací komisí jmenovanou děkanem. Probíhá formou pohovoru k vybranému
rámcovému tématu disertační práce a zároveň jsou ověřeny předpoklady k doktorskému studiu.
Uchazeč bude na přijímací zkoušku písemně pozván oborovou katedrou. Pohovor proběhne do jednoho
měsíce po uplynutí termínu k podání přihlášek do příslušného kola přijímacího řízení.

ČÁST 2
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Uchazeč o studium se hlásí na studijní program (obor) a rámcové téma disertační práce ke
konkrétnímu školiteli. Přehled vypsaných témat a jejich školitelů pro ak. rok 2020/2021 je k dispozici na
studijním oddělení a současně jsou tyto dokumenty zveřejněny na www.fav.zcu.cz.
Přihláška ke studiu v doktorských studijních programech na FAV se podává elektronicky (dále epřihláška) včetně příloh uvedených v části 4. Přístup do e-přihlášky je na adrese
http://www.eprihlaska.zcu.cz. Termín a způsob podání přihlášky je závislý na kole přijímacího řízení, do
kterého je přihláška podávána. Termíny a způsoby jsou uvedeny na první straně. Papírová přihláška do
třetího kola se doručuje na studijní oddělení fakulty. Adresa je uvedena v Části 6.
Uchazeče žádáme o přesné a úplné vyplnění všech povinných položek. Uchazeč může podat
více přihlášek na různé programy (obory), každá přihláška je posuzována samostatně.
Pokyny k vyplnění přihlášky
Pro vyplnění e-přihlášky postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
V přihlášce vyplňte pečlivě vyžadované údaje, kromě jiného doplňte jméno vybraného školitele a
rámcové téma disertační práce. Seznam témat je zveřejněn na adrese na http://fav.zcu.cz/prouchazece (v české verzi) nebo https://fav.zcu.cz/en/study/doctoral/ (v anglické verzi). Při vyplňování epřihlášky napište do poznámky číslo vybraného tématu.
Součástí přihlášky je také údaj o prospěchu z magisterského studia. Jedná se o 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:

kde

∑𝑛𝑖=1(𝑍𝑖 ∗ 𝐾𝑖 )
𝑉𝑆𝑃 =
,
∑𝑛𝑖=1(𝐾𝑖 )

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
ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK
Přijímací řízení do doktorských studijních programů není zpoplatněno.

ČÁST 4
DOLOŽENÍ ÚDAJŮ V RÁMCI POŽADOVANÝCH PŘÍLOH K PŘIHLÁŠCE
Přílohy k elektronické přihlášce se nahrávají v požadovaném formátu.

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY
a) strukturovaný životopis
b) stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu
c) soupis publikací – uvádí se i bakalářská a diplomová práce
d) fotografie ve formátu JPG nebo PDF
e) seznam absolvovaných předmětů v magisterském studiu – netýká se absolventů
magisterského studia na FAV ZČU
f)

diplomová práce v elektronické formě nebo její stručný obsah -– netýká se absolventů
magisterského studia na FAV ZČU

Uvedené přílohy je nutné nahrát do e-přihlášky.

ČÁST 5
DOSAŽENÍ MAGISTERSKÉHO VZDĚLÁNÍ
Dokladem o dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu je originál nebo
notářsky ověřená kopie vysokoškolského diplomu o úspěšném absolvování magisterského studia.
V případě absolvování vysoké školy v zahraničí je nutno předložit též originál či notářsky
ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR
(nostrifikace) nebo doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle
jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu.
V obou případech je nutné doložit dokumenty nejpozději při vyřízení formalit spojených se
zahájením studia. Předpokládané termíny zápisu jsou: září 2020 (1.kolo), říjen 2020 (2. kolo), duben
2021 (3. kolo). Přesný termín bude uveden v pozvánce k zápisu.

ČÁST 6
ADRESA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Doručovací adresa pro zaslání poštou:

Adresa sídla fakulty - možnost osobního doručení:

Studijní oddělení
Děkanát Fakulty aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

Studijní oddělení
Děkanát Fakulty aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8
301 00 Plzeň

ČÁST 7
ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
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).

V Plzni dne 8.1.2020
Schváleno AS FAV dne 8.1.2020

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
děkanka fakulty

