FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
PŘIHLÁŠKA
ke studiu v doktorském studijním programu na Fakultě aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni v akademickém roce 2019/2020
Důležité: Před vyplněním přihlášky si přečtěte podmínky k přijetí ke studiu – vyhláška 1D/2019 na úřední desce FAV!
jméno a příjmení uchazeče (včetně titulů 1):_________________________________________________________________
rodné příjmení:____________________________ datum narození _______________ rodné číslo:_____________________
místo narození:______________________________________ národnost:_________________________________________
stát.občanství:____________________ číslo obč.průkazu:__________________________ rodinný stav:________________
doručovací adresa 2):

trvalé bydliště:

ulice:___________________________ telefon:

ulice:________________________

telefon:

PSČ___________ obec________________________________ PSČ___________ obec______________________________
e-mail:

jiný kontakt:

mobil:

zaměstnavatel:_________________________________________________________telefon:_________________________
pracovní zařazení:

počet let praxe v oboru:

střední škola:_____________________________________________________ rok maturitní zkoušky:__________________
vysoká škola:_____________________________________________________ rok absolvování:______________________
fakulta:_______________________ studijní obor:________________________________ vážený studijní průměr3):_______
předpokládaný měsíc ukončení magisterského studia 4): ______________________________________________________
jazykové znalosti:

( začátečník,

pokročilý,

stát.zkouška ) 5)

Přihlašuji se ke studiu v doktorském studijním programu: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
v oboru:_____________________________________________________________________________________________
forma studia (zakroužkujte):

PREZENČNÍ

–

KOMBINOVANÁ

na rámcové téma disertační práce číslo:___________ název ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ke školiteli:______________________________________________________katedra:_____________________________
v případě přijetí do prezenční formy studia žádám o udělení stipendia 6)
přílohy k přihlášce:
a) strukturovaný životopis
b) stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu
c) soupis publikací 7)
d) l ks foto 3,5 x 4,5 cm

ANO - NE

e) seznam absolvovaných předmětů v
magisterském studiu8)
f) diplomová práce v písemné nebo elektronické
formě nebo její stručný obsah9)

Prohlašuji, že souhlasím s využitím uvedených osobních údajů a fotografie pro účely studia v doktorském studijním
programu.
V Plzni dne:_____________________

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)

_________________________________
podpis uchazeče

Pokyny k vyplnění jsou uvedeny na druhé straně formuláře.
Formulář DFAV-PDS-v04

Pokyny k vyplnění formuláře
1)
2)
3)

v případě, že budete končit magisterské studium v ak. roce 2018/2019, napište titul, který získáte po jeho
úspěšném absolvování
adresa, na kterou bude doručen výsledek přijímacího řízení, vyplňte, pokud je rozdílná od trvalého bydliště
vyplňte hodnotu dosaženého váženého studijního průměru. Vzorec pro výpočet
∑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

4)
5)
6)
7)
8)
9)

vyplňte v případě, že budete končit magisterské studium v ak. roce 2018/2019
dopište jazyk a označte jednu z možností
označte vybranou možnost
do publikací se uvádí i bakalářská a diplomová práce
netýká se absolventů magisterského studia na FAV ZČU
netýká se absolventů magisterského studia na FAV ZČU

Formulář DFAV-PDS-v04

