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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 Statu-
tu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
 
 

DĚKAN FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V 
ÚSTÍ NAD LABEM VYHLAŠUJE  
 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
pro doktorský studijní program 
 

Aplikovaná ekonomie a správa 
 

pro akademický rok 2021/2022 
 

Schváleno Akademickým senátem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem dne 23.06.2021 
 
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem www stránky: fse.ujep.cz  
tel.: 475 284 611 

Podmínky přijímacího řízení  
Program se otevírá v prezenční a kombinované formě v českém jazyce se standardní dobou 
studia 4 roky. Po úspěšném absolvování studia získá absolvent titul Ph.D. Předpokládá se 
přijetí 10 uchazečů do každé z forem studia.  
 
 
I. Přihlášky  
 
K zařazení do přijímacího řízení je nutné do 17.09.2021: 
 
(1) podat elektronickou přihlášku v univerzitním informačním systému STAG, dostupnou zde: 
https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=cs 

(2) zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč dle instrukcí při 
podání přihlášky. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 500 Kč, a hradí se bezhotovostně na účet 
univerzity. Tento poplatek je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.  

Kontaktní údaje pro bezhotovostní platbu jsou následující:  
Název banky: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 260112295/0300  
Variabilní symbol: 450509  
Specifický symbol: oborové číslo Vaší vygenerované přihlášky 
 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=cs
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(3) doložit úředně ověřenou kopii diplomu, který prokazuje řádné ukončení studia v magister-
ském studijním programu (donést osobně nebo poslat poštou na adresu studijního oddělení 
k rukám Mgr. Lenky Petlákové). 

Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, prokáží dosažení 
požadovaného vysokoškolského vzdělání způsobem uvedeným na 
https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.  

4) na adresu jan.slavik@ujep.cz v kopii lenka.petlakova@ujep.cz  zaslat ve formátu pdf ná-
sledující dokumenty v anglickém jazyce: 

i. životopis včetně případné tvůrčí činnosti a publikací (nejlépe s odkazy na jejich elektro-
nické podoby);  

ii. doktorský projekt (expose) – text v rozsahu 3 - 5 stran, který s odkazy na aktuální mezi-
národní vědeckou literaturu vymezuje:  

 a) výzkumný problém,  

 b) cíl výzkumu,  

 c) metodiku výzkumu.  

Projekt by rovněž měl obsahovat návrh jména budoucího školitele a případně konzultanta. 

Pro zpracování projektu (expose) pro přijímací řízení jsou studentům doporučena témata 
disertačních prací v příloze č. 1 Směrnice děkana č. 4/2020 - Studium v doktorských studij-
ních programech. 

 

II. Podmínky přijetí  

Uchazeči budou přijati na základě doporučení přijímací komise, vycházejícího z posouzení 
životopisu, doktorského projektu (expose) a ústního pohovoru konaného přes platformu 
ZOOM, odkaz bude zveřejněn. 

Kvalita doktorského projektu (expose) a životopis budou hodnoceny bodovou škálou 0 - 10 

bodů od každého člena přijímací komise.  

Ústní pohovor bude hodnocen bodovou škálou 0 – 10 bodů od každého člena příjímací 

komise.  

Pro přijetí uchazeče do studia je nezbytné dosáhnout od všech členů přijímací komise min-

imálně 10 bodů v součtu dosažených bodů z obou částí přijímacího řízení  

V případě vyššího počtu uchazečů rozhoduje o přijetí pořadí uchazečů sestavené přijímací 
komisí.  

Ústní pohovor konaný přes platformu ZOOM se uskuteční dne 29.09.2021.   

O výsledcích přijímacího řízení budou uchazeči informováni do 04.10.2021. 

V případě přijetí bude zápis do 1. roku studia probíhat online formou ve čtvrtek 06.10.2021 

Podrobnosti budou upřesněny u rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

Dotazy a informace  

Dotazy k profilu a obsahu programu směřujte prosím na adresu doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

Dotazy k organizaci přijímacího řízení a průběhu studia směřuje prosím na adresu Mgr. 

Lenka Petláková (lenka.petlakova@ujep.cz) 
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