
Doktorské studium je určeno pro ty, kdo se chtějí prosadit v oboru, zajímá je vlastní rozvoj a výzkumná 
práce. Nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci studijních či pracovních pobytů, účastnit se me-
zinárodních konferencí a poznávat zajímavé lidi. Standardní délka studia je 4 roky a po jeho zdárném 
dokončení získáte titul doktor – Ph.D.

Můžete si vybrat ze studijních programů Ekono-
mika a management, Regionální a veřejná eko-
nomie, Systémové inženýrství a  informatika 
nebo Aplikovaná informatika. V rámci každého 
programu působí zkušení školitelé. Ti vypisují 
výzkumná témata disertačních prací, případně 
můžete podobně jako u diplomové práce 
navrhnout vlastní téma. Školitel vás po-
vede během celého studia a pomůže 
vám samostatně pracovat na vlast-
ním výzkumu od zvolení tématu, 
přes návrh řešení, až po publikování 
a prezentaci výsledků. Můžete vy-
učovat v seminářích či cvičeních, 
psát pod vedením školitele články 
a také se zapojit do fakultních pro-
jektů. Úspěšnou obhajobou disertační 
práce je studium zakončeno. Absolvent 
získá nejvyšší možné vysokoškolské 
vzdělání. 

Studium v prezenční formě v  českých 
programech je honorováno měsíčním 

stipendiem (ze kterého se neodvádí daň), jehož 
výše se odvíjí od vámi dosažených výsledků. 
Studenti pobírají ve standardní době studia 
první rok měsíční stipendium ve výši až 18000 
Kč, druhý rok až 19000 Kč, třetí a čtvrtý rok 

až 20000 Kč měsíčně. U kombinované for-
my studia může částka mimořádného 
stipendia za publikační činnost dosáh-
nout až 15000 Kč za semestr.

Po absolvování studia budete schop-
ni samostatné tvůrčí práce a kon-
cepčního přístupu k řešení problé-
mů a k uplatňování nových poznatků 

v praxi. Budete schopni pracovat na 
podrobném výzkumu zvolené proble-

matiky jak samostatně, tak ve vědeckém 
týmu. Díky tomu se budete moci zapojit 
do vědecké činnosti na domácích nebo 
zahraničních univerzitách a ve výzkum-
ných institucích a získáte dobrou výchozí 

pozici pro práci na vyšších pozicích v sou-
kromém i státním sektoru. 
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Více informací včetně podmínek 
přijetí na www.fes.upce.cz nebo 
u koordinátorky PhD studia
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