Vyhláška č. 12DV/2021 děkanky FEK ZČU
Přijímání ke studiu do doktorských studijních programů
na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2022/2023
podle §48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

čl. 1 – Studijní programy
Fakulta ekonomická ZČU (dále jen FEK) organizuje výuku doktorského studia pouze v Plzni.
V akademickém roce 2022/2023 přijímá ke studiu do těchto studijních programů:
EKONOMIKA A MANAGEMENT v prezenční a kombinované formě studia, vyučovaném
v českém jazyce, standardní doba studia 4 roky,
ECONOMICS AND MANAGEMENT v prezenční a kombinované formě studia,
vyučovaném v anglickém jazyce, standardní doba studia 4 roky.
čl. 2 – Nutné podmínky přijetí ke studiu
1. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu (dále jen „DSP“)
je absolvování magisterského studijního programu (§ 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.).
Kopii vysokoškolského diplomu nebo potvrzení fakulty o absolvování magisterského
studijního programu s uvedením termínu plánované promoce musí uchazeč předat
osobně nebo zaslat doporučeným dopisem na studijní oddělení FEK do 30. 6. 2022
(uchazečům je doporučeno uvedený doklad předat osobně nebo zaslat doporučeným
dopisem na studijní oddělení FEK bezprostředně po absolvování státní závěrečné zkoušky).
Uchazečům, kteří do uvedeného termínu (rozhoduje datum poštovního razítka nebo
osobního předání) na studijní oddělení FEK nezašlou nebo osobně nepředají výše uvedený
doklad o absolvování magisterského studia, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Je možné dokument také nahrát při podávání elektronické přihlášky.
2. U studijního programu EKONOMIKA A MANAGEMENT uchazeč s cizí státní příslušností
(s výjimkou Slovenské republiky) doloží znalost českého jazyka kopií dokladu
o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince „CCE“ (Czech
Language Certificate Exam) dokládající znalost českého jazyka minimálně v úrovni B2
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kopií maturitního vysvědčení
dokládající absolvování maturitní zkoušky z českého jazyka, nebo kopií vysokoškolského
diplomu ze studijního programu realizovaného v českém jazyce. Kopii dokladu musí
uchazeč zaslat doporučeným dopisem nebo osobně předat na studijní oddělení fakulty do
30. 6. 2022 (rozhoduje datum poštovního razítka nebo osobního předání). Informace
o certifikované zkoušce CCE z českého jazyka pro cizince jsou dostupné na adrese:
https://ujop.cuni.cz/en/exam/czech-language-certificate-exam. Je možné požádat o uznání
jiného typu zkoušky z českého jazyka v úrovni B2 Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky jako doložení znalosti českého jazyka. K žádosti je třeba přiložit kopii
osvědčení a strukturu jazykové zkoušky, která musí obsahovat ústní část.
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3. U studijního programu ECONOMICS AND MANAGEMENT se předpokládá znalost
anglického jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Toto se ověřuje u přijímací zkoušky. Lze to také doložit příslušnými jazykovými
zkouškami.
4. Uchazeč, který absolvoval studijní program v zahraničí, musí nejpozději do 30. 6. 2022
doručit na studijní oddělení FEK kopii dokladu o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání v ČR (nostrifikaci), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak. Uchazeč může také využít postupu dle čl. 2a.
čl. 2a – Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
na FEK ZČU
1. Pro účely posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání uchazeč předkládá do 15. 6.
2022 tyto dokumenty:
a) Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, jenž získal
absolvováním studia ve vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké
škole. Tento doklad bude předložen v původním jazyce a zároveň v úředním překladu
do českého nebo anglického jazyka.
b) Potvrzení příslušného zahraničního orgánu, z něhož je zřejmé, že uchazeč je
v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v daném typu studijního
programu. Pro účely tohoto potvrzení je nutné použít formulář uvedený jako příloha č.
3 této vyhlášky, který je vícejazyčný a není třeba jej úředně překládat do českého
jazyka.
2. Fakulta může dále požadovat doplňující informace o obsahu, rozsahu a délce trvání
zahraničního vysokoškolského studia.
3. Fakulta následně posoudí zahraniční vysokoškolské vzdělání uchazeče.
4. Pokud existuje důvodná pochybnost o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího
zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem, vyzve fakulta uchazeče
k prokázání zahraničního vysokoškolského vzdělání dokladem o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání
v České republice, získaným podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a určí mu k
tomu přiměřenou lhůtu.

čl. 3 - Podávání přihlášek
1. Přihláška do zvoleného studijního programu se podává v elektronické formě s vyznačením
formy studia – prezenční nebo kombinovaná. Elektronickou přihlášku je možno vyplnit na
internetové adrese http://eprihlaska.zcu.cz. Přihlášku v elektronické formě je třeba doplnit
písemnými podklady podle odstavce 3. Tyto podklady lze doručit doporučeným dopisem,
předat osobně na studijní oddělení, případně nahrát do systému při podávání elektronické
přihlášky.
2. Přihlášku včetně podkladů podle odstavce 3 je třeba podat nejpozději do 31. května 2022.
3. Požadované přílohy k přihlášce jsou:
a) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a případné dosavadní praxi. Je-li uchazeč
studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné
doklady o absolvování studia v termínu dle článku 2 odst. 1;
b) strukturovaný odborný životopis;
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