Oznámení o vypsání přijímacího řízení
ke studiu v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“
na Fakultě elektrotechnické ZČU pro akademický rok 2013/2014
Děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vypisuje přijímací řízení
pro studium v doktorském programu „Elektrotechnika a informatika“ pro akademický
rok 2013/2014. Podmínky přijetí ke studiu v rámci DSP stanoví § 48 odst. 3 zákona
č. 111/1998 Sb. a Statut ZČU.
Přihlášky se všemi přílohami, které jsou na formuláři uvedeny, přijímá do 14. června 2013
(do 14.00 hodin)
pí Jana Lepičová, děkanát FEL, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
místnost č. EU202
telefon: 377 63 40 15,
e:mail: lepic@rek.zcu.cz,
Přijetí přihlášky po tomto termínu je v kompetenci děkana fakulty.
Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. K přihlášce ke studiu přiložte doklad o uhrazení
tohoto administrativního poplatku.
Poplatek se poukazuje na účet Fakulty elektrotechnické ZČU:
Komerční banka (KB) Plzeň – město
číslo účtu:
4811530257/0100
variabilní symbol:
2275 0001 13
specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
Poplatek lze též uhradit složením hotovosti v pokladně ZČU, Univerzitní 8, přízemí.
Uchazeč o studium v doktorském studijním programu se hlásí podle vlastního výběru
ke školiteli a na rámcové téma disertační práce schválené vědeckou radou fakulty. Přehled
vypsaných témat a školitelů je zveřejněn na webových stránkách FEL http://fel.zcu.cz/ nebo
je k dispozici u výše jmenované referentky. Uchazeč volí mezi prezenční nebo kombinovanou
formou studia. Standardní doba studia je 4 roky a studium bude zahájeno od 1. září 2013.
Uchazeč přikládá kopie dokladů o dosaženém vzdělání (tj. diplom z magisterského studia,
dodatek k diplomu, pokud jej má uchazeč k dispozici), stručný odborný životopis a seznam
svých odborných publikací. Uchazeč, který předchozího vzdělání dosáhl v jiné zemi než
v České republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání
(nostrifikaci svého diplomu). Informace o získání nostrifikace jsou na
http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html.

Je-li uchazeč studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží
doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání po řádném ukončení studia dodatečně,
nejpozději u zápisu (popř. u předzápisu) ke studiu do prvního ročníku.
Za studium v anglickém jazyce student hradí poplatek. Stanovení výše poplatku se řídí
rozhodnutím rektora pro daný akademický rok.
Přijímací zkoušky do doktorského studia se budou konat od 1. 7. do 4. 7. 2013. Informace
o konkrétním dnu, času a místu bude uchazeči zaslána po ukončení přijímacího řízení na email uvedený v přihlášce ke studiu. Náhradní termín přijímacího řízení proběhne pouze
ve výjimečných případech na základě rozhodnutí děkana fakulty.
Přijímací zkouška je ústní a probíhá před komisí, která je složena z předsedy a minimálně
dalších dvou členů. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava, jejímž cílem je ověřit
odborné vědomosti, schopnosti, dovednosti a nezbytné předpoklady uchazeče k absolvování
doktorského studijního programu resp. úspěšnému řešení zvoleného rámcového tématu
disertační práce.
Výsledek přijímacího řízení je uchazeči sdělen písemně ve stanovené lhůtě na adresu
uvedenou v přihlášce ke studiu.
Povinnosti, které student musí splnit během doktorského studia na FEL ZČU, jsou zveřejněny
na http://fel.zcu.cz/urdeska.aspx?item=vv_dr_std pod heslem Podmínky pro vytvoření
a kontrolu ISP.

V Plzni dne 12. února 2013
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL ZČU

