NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 6/2020

Organizace přijímacího řízení do doktorských studijních
programů POE, SEEE, MAN v ČJ, MAN v AJ, RSR a RSD pro
zahájení studia v akademickém roce 2020/2021
V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů Provozně ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze zveřejňuje následující informace spojené s organizací přijímacího
řízení do nově akreditovaných doktorských studijních programů (DSP) Podniková a
odvětvová ekonomika (POE), Sector Economics and Economics of Enterprises (SEEE),
Management v českém jazyce (MAN v ČJ), Management v anglickém jazyce (MAN
v AJ), Regionální a sociální rozvoj (RSR) a Regional and Social Development (RSD)
Přijímací řízení do DSP POE, SEEE, MAN v ČJ, MAN v AJ, RSR a RSD
Termín přijímacího řízení
Přijímací řízení do výše uvedených DSP se koná 10. června 2020. V případě závažných
důvodů je možné se přijímacího řízení zúčastnit v náhradním termínu, který se koná
dne 26. 8. 2020. O využití náhradního termínu přijímacího řízení rozhoduje děkan
fakulty na základě žádosti uchazeče, který je povinen nutnost náhradního termínu
doložit.
Podávání přihlášek k přijímacímu řízení
Přihlášky se podávají prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://is.czu.cz,
a to:
pro DSP Management (v českém i anglickém jazyce) od 9.4.2020;
pro DSP POE a SEEE od 15.4.2020;
pro DSP RSR a RSD od 22.4.2020.
Lhůta pro podávání přihlášek končí 20. května 2020. Bližší informace k vyplnění
přihlášky lze nalézt na webových stránkách fakulty v sekci Věda a výzkum.
Podmínky pro přijetí
Podmínkou přijetí uchazeče je složení přijímací zkoušky, jejímž obsahem je:
1. Odborná rozprava posuzující předpoklady pro samostatnou vědeckou a
výzkumnou činnost a znalosti oboru na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci
uchazeče – pro účely odborné rozpravy uchazeč předkládá písemně zpracovaný
záměr disertační práce v rozsahu maximálně 1 strany A4, a to nejpozději 7 dní před
termínem konání přijímací zkoušky
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2. Ústní pohovor ověřující znalost anglického jazyka a druhého světového jazyka
3. Prospěch z vysoké školy – aritmetický průměr klasifikace všech předmětů v
magisterském typu studia, anebo v posledních dvou letech v případě pětiletého
studijního programu
Přijímací komise na základě přijímací zkoušky vydá hodnocení uchazeče včetně
stanoviska, zda doporučuje či nedoporučuje uchazeče přijmout do doktorského
studia.
Rozhodnutí o přijetí a vyrozumění uchazečů
O přijetí ke studiu rozhoduje děkan na základě (1) výsledku přijímací zkoušky a (2)
vyjádření vedoucího příslušného školícího pracoviště (katedry). Informaci o výsledku
přijímacího řízení obdrží uchazeči nejpozději do 15 dnů po ukončení přijímacího řízení.
Maximální počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2020/2021 je maximální počet přijatých do doktorských studijních
programů určen následovně:
Doktorský studijní program

Forma studia
Prezenční

Kombinovaná

Podniková a odvětvová ekonomika

10

2

Sector Economics and Economics of Enterprises

10

2

Management v ČJ

10

2

Management v AJ

10

2

Regionální a sociální rozvoj

10

2

Regional and Social Development

10

2

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan PEF ČZU v Praze
V Praze dne 8. dubna 2020
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