V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

DĚKAN FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKE UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM VYHLAŠUJE
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Podmínky přijímacího řízení
Obor se otevírá v prezenční a kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky. Po úspěšném absolvování oboru získá absolvent titul Ph.D. Předpokládá se přijetí 5 uchazečů.
I. Přihlášky
K zařazení do přijímacího řízení je nutné do 20. 7. 2019:
a) podat elektronickou přihlášku v univerzitním informačním systému STAG, dostupnou zde:
https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec;
b) zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč dle instrukcí při registraci
přihlášky;
c) doložit úředně ověřenou kopii diplomu, který prokazuje řádné ukončení studia v magisterském studijním programu 1; v případě, že uchazeč získal zahraniční vysokoškolské vzdělání, tak se postupuje
v souladu s § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
d) na adresu jan.slavik@ujep.cz zaslat ve formátu PDF dva dokumenty v anglickém jazyce, a to:
i. životopis včetně tvůrčí činnosti a případných publikací (nejlépe s odkazy na jejich elektronické
podoby);
ii. doktorský projekt – text v rozsahu 3-5 stran, který s odkazy na aktuální mezinárodní vědeckou
literaturu jednoznačně vymezuje: a) problémový okruh, b) cíl výzkumu, c) metodologický přístup. Projekt by rovněž měl obsahovat návrh jména budoucího školitele.
II. Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijati na základě doporučení přijímací komise, vycházejícího z posouzení životopisu a
doktorského projektu.
Kritéria přijímacího řízení:
• Kvalita doktorského projektu bude hodnocena bodovou škálou 0-10 bodů.
Pro přijetí uchazeče do studia je nezbytné dosáhnout minimálně 5 bodů.
V případě vyššího počtu uchazečů rozhoduje o přijetí pořadí uchazečů sestavené přijímací komisí na základě uvedených kritérií.
O výsledcích přijímacího řízení a termínech zápisu do studia budou uchazeči informováni do 30. 8. 2019.
Dotazy a informace
Veškeré dotazy k obsahu oboru a k detailům průběhu přijímacího řízení prosím směřujte na e-mailovou
adresu jan.slavik@ujep.cz.
Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami
Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami - UCP UJEP.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Řáha
tel./sms: (+420) 475 283812
e-mail: vladimir.raha@ujep.cz web: bezbarier.ujep.cz
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Nemá-li uchazeč v době podání přihlášky k dispozici vysokoškolský diplom, pak předloží potvrzení o úspěšném
ukončení studia ověřené studijním oddělením příslušné fakulty. Pokud nemá ani toto potvrzení, platí pro něj
termín pro doložení vzdělání 19.9.2019. Přijímací komise v tomto případě rozhodne do 22.9.2019.

