
Doktorské studijní programy „Regionální a veřejná ekonomie“ (RVE), 
„Systémové inženýrství a informatika“ (SII), „Ekonomika a management“ 
(EM) a „Aplikovaná informatika“ (AI) 

Přihlášky ke studiu  

Řádný termín pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2020/2021 je období od 1. 2. 2021 do 
31. 5. 2021. 

Forma a náležitosti přihlášky: 

Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit dle propozic na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice je třeba 
důkladně prostudovat a pokyny v nich uvedené dodržet. Uchazeč neposílá na Fakultu ekonomicko-správní 
(dále jen „FES“) vytištěnou elektronickou přihlášku. 

Elektronickou přihlášku si uchazeč může po zaevidování na stejné internetové adrese zkontrolovat. 

Uchazeč je povinen v elektronické přihlášce uvést typ studijního programu, formu studia, případně 
specializaci.   

Lékařské potvrzení není vyžadováno. 

Nebude-li mít Přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo bude trpět jinými vadami, bude uchazeč 
písemně vyzván k jejich odstranění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, přijímací 
řízení bude usnesením zastaveno.  

 

Výše administrativního poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se 
hradí bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, a to nejpozději do 31. 5. 2021. Při neúčasti přihlášeného 
uchazeče v přijímacím řízení se poplatek ani přihláška nevracejí. 

Informace k platbě 

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 u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky 
převodová pošta:  Pardubice 530 02 

Podmínky přijetí 

Podmínkou k přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je úspěšné ukončení studia 
v magisterském studijním programu do termínu přijímací zkoušky a úspěšné složení přijímací zkoušky. 

Další podmínkou je předložení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu magisterského stupně 
vzdělání. 

Podmínkou přijetí je rovněž vypracování tezí (cca 15 stran) k předpokládanému tématu disertační práce. 
Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou 
daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným 
školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.  

Teze je nutné odevzdat na oddělení vnitřních záležitostí Fakulty ekonomicko-správní (dále jen „FES“) 
nejpozději 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Přehled schválených témat disertačních prací 
pro daný akademický rok je k dispozici na internetových stránkách fakulty (https://fes.upce.cz/fes/pro-
uchazece/doktorske-studium.html). 

http://eprihlaska.upce.cz/
https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/doktorske-studium.html
https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/doktorske-studium.html


Termín přijímací zkoušky 
Řádný termín přijímací zkoušky bude v období od 10. 6. do 2. 7. 2021. 

V případě, že se v některém studijním programu RVE, EM, SII nebo AI nenaplní v průběhu přijímacího 
řízení předpokládané počty studentů, může děkan FES vyhlásit do 31. 7. 2021 další kolo přijímacího řízení. 

Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky  
Uchazeči o program RVE, EM, SII a AI vykonávají písemnou a ústní přijímací zkoušku z anglického 
jazyka. Uchazeč může požádat o uznání jazykové zkoušky na základě certifikátu dokládající úroveň B2+ 
dle Společného evropského referenčního rámce (pro programy RVE a EM) a úroveň C1 (pro programy SII 
a AI). 

Uchazeči o program RVE, EM, SII a AI dále vykonávají ústní zkoušku z odborných předmětů, jejíž 
součástí je i rozprava nad předloženými tezemi disertační práce. 

Ústní zkouška uchazečů o program RVE se koná z: 
- Ekonomické teorie, 
- Regionální a veřejné ekonomie. 
Ústní zkouška uchazečů o program EM se koná z: 
- Ekonomické teorie, 
- Managementu. 
Ústní zkouška uchazečů o program SII se koná z: 
- Informatiky. 
Ústní zkouška uchazečů o program AI se koná z: 
- Informatiky. 

 
Přijímací zkouška z anglického jazyka je hodnocena klasifikačním stupněm v rozsahu 1-4 v návaznosti na 
hodnocení uchazeče v jednotlivých částech zkoušky. Uchazeč, který je ohodnocen klasifikačním stupněm 
4, přijímací zkoušce nevyhověl a nebude přijat ke studiu. 

Přijímací zkouška z odborných předmětů je hodnocena klasifikačním stupněm v rozsahu 1-4 v návaznosti 
na hodnocení uchazeče v jednotlivých částech zkoušky. Uchazeč, který je ohodnocen klasifikačním 
stupněm 4 z některého z odborných předmětů, přijímací zkoušce nevyhověl a nebude přijat ke studiu. 

Celkový výsledek přijímací zkoušky bude reflektovat dosažené dílčí výsledky uchazeče v přijímací zkoušce 
z anglického jazyka a přijímací zkoušce z odborných předmětů. 

 

Způsob rozhodování o přijetí 
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do každého z programů je 20.  

Vyrozumění o přijetí 
Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude respektovat principy ochrany osobních údajů.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na internetové adrese 
https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html. 

Písemné rozhodnutí děkanky fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči do vlastních rukou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky v souladu s článkem 6 Statutu 
Univerzity Pardubice na internetové adrese www.upce.cz/rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni (dle zadání 
v elektronické přihlášce). 

Odvolací řízení 
V případě všech rozhodnutí děkanky v otázkách přijetí do studia lze podat odvolání proti rozhodnutí. Toto 
odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči do vlastních rukou.  

https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
http://www.upce.cz/rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni


Odvolací řízení probíhá v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zápis do studia 

Přijatí uchazeči do doktorského studia se budou zapisovat na FES dne 1. 9. 2021 Úspěšný uchazeč tuto 
informaci obdrží v rozhodnutí o přijetí a zároveň bude zveřejněna na http://fes.upce.cz/fes/pro-
uchazece/doktorske-studium.html.   

Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu dostavit, musí se předem nebo v mimořádném případě do pěti 
dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit. 
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