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1 Doktorské studijní programy Economic Policy and Administration, 
Applied Informatics a System Engineering and Informatics 
akreditované v anglickém jazyce

1.1 Přihlášky ke studiu

(1) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2019/2020 je do 30. 4. 2019.

Forma a náležitosti přihlášky:

Přihláška ke studiu je k dispozici na webových stránkách fakulty v sekci „Study“ od 1. 1. 2019. Uchazeč 

o studium je povinen poslat vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu studijního oddělení FES, 

Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká Republika. Uchazeč je povinen vyplnit v přihlášce všechny 

uvedené náležitosti, nepožaduje se lékařské potvrzení. K přihlášce uchazeč přiloží nostrifikaci 

vysokoškolského diplomu (rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního magisterského diplomu v České 

republice), životopis, kopii pasu, doporučující dopis, 2 fotografie pasového formátu, potvrzení o úrovni 

znalosti anglického jazyka. 

Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván e-mailem k okamžitému 

doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno.

(2) Všechny přiložené dokumenty musí být přeloženy do anglického jazyka (v případě, že originál dokladu 

není v anglickém jazyce, požaduje se ověřený překlad) vyjma nostrifikace magisterského diplomu 

(k žádosti o nostrifikaci dokladů se přikládá úředně ověřený překlad dokladů o vzdělání do českého 

jazyka).

(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500,- Kč. 

Informace k platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol: 4920 

Konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou) 

308 (pro platbu bankovním převodem) 

Specifický symbol:  datum narození uchazeče ve tvaru DDMMRRRR

1.2 Podmínky přijetí

(1) Odevzdání eseje v anglickém jazyce v rozsahu cca 15 stran textu související s uvažovaným tématem 

disertační práce (vypsaná témata disertačních prací jsou k dispozici od 21. 1. 2019 na adrese 

https://fes.upce.cz/en/fea/study/doctoral-study/doctoral-thesis.html;

vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě s vybraným školitelem a odsouhlasení oborovou radou 

daného doktorského studijního programu).

(2) Ukončené magisterské vzdělání a předložená nostrifikace magisterského diplomu (rozhodnutí o uznání 

platnosti zahraničního vysvědčení v České republice). V případě, že uchazeč nedoloží požadovaný 

dokument, nebude zapsán ke studiu.

(3) Ve výjimečných a obzvláště závažných případech může děkanka povolit podmínečné přijetí. 

1.3 Závazné termíny přijímacích zkoušek 

(1) Uchazeči se neúčastní přijímacích zkoušek.

https://fes.upce.cz/en/fea/study/doctoral-study/doctoral-thesis.html
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1.4 Způsob rozhodování o přijetí

(1) Přijato bude celkem nejvýše 20 uchazečů. Pro přijetí ke studiu je nutné splnění podmínek přijetí 

a schválení proděkanem pro vědu a tvůrčí činnost.

1.5 Vyrozumění o přijetí

(1) Písemné rozhodnutí děkanky fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči poštovní zásilkou do 

vlastních rukou.

1.6 Přezkumné řízení

(1) Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, 

kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí, podat žádost 

o přezkoumání rozhodnutí, která se podává k rukám děkanky FES. V souladu s článkem 6, odstavce 7 

Statutu Univerzity Pardubice je odvolacím orgánem rektor Univerzity Pardubice.

1.7 Dodatečné přijetí přihlášek

(1) Ve výjimečných případech lze akceptovat přijetí přihlášky i po termínu (například v případě, že uchazeč 

nebude žádat o studijní víza, neboť mu již byla přidělena nebo je nepotřebuje ke svému příjezdu udělit).

1.8 Stanovení výše poplatku za studium a jeho platba

(1) Poplatek za studium v cizím jazyce dle statutu Univerzity Pardubice, článku 12, odstavce 1, písmene a) je 

stanoven ve výši 0,- Kč za každý započatý akademický rok. 

1.9 Zápis ke studiu

(1) Student je povinen dostavit se ke studiu v termínu zápisu, který je stanoven na první týden akademického 

roku, nejpozději však 21. 10. 2019. V případě, že se student nezúčastní zápisu do studia, bude mu 

studium ukončeno.

1.10 Odklad studia 

(1) Nelze požádat o odklad studia. 

1.11 Změna formy studia

(1) Pravidla pro přijímání ke studiu při změně formy studia vymezuje směrnice Fakulty ekonomicko-správní 

Univerzity Pardubice č. FES_SME_2017_008/A, schválená akademickým senátem FES.

Pardubice, 16. 11. 2018

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
děkanka FES
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