Ekonomická fakulta TUL otevírá a vypisuje v akademickém roce 2018/2019
přijímací řízení pro následující doktorské studijní programy :

Studijní program: 6208 P - EKONOMIKA A MANAGEMENT
Studijní obor: 6208 V097 - ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU
Prezenční i kombinovaná forma studia, standardní délka studia 4 roky.
Podmínky přijetí: K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů.
Přijímací zkouška:
- odborná zkouška formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru.
- ústní z cizího jazyka: (anglického nebo německého) na úrovni C1

Studijní program: 6209 P - SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
Studijní obory:

a) 6209 V021– EKONOMICKÁ INFORMATIKA

Prezenční i kombinovaná forma studia, standardní délka studia 4 roky.
b) 6209 V021 – MANAGERIAL INFORMATICS
Prezenční forma studia, standardní délka studia 4 roky. Výuka pouze v anglickém jazyce.
Podmínky přijetí: K doktorskému studiu oboru Ekonomická informatika jsou uchazeči přijímáni na
základě výsledků přijímací zkoušky. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních
programů v ekonomickém, ekonomicko-informatickém či technicko-ekonomickém studijním oboru (ve
výjimečných případech i v jiném studijním oboru, např. pedagogickém, matematickém apod.).
Jedná se o společný studijní program, který je realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a
Univerzitou Pardubice. Výuka probíhá na všech třech pracovištích.
Přijímací zkouška:
- odborná zkouška formou rozpravy k problematice ekonomické teorie a profilových předmětů studijního
oboru. Předpokládá se úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu na
příslušné fakultě. Součástí rozpravy je diskuse o uchazečově budoucí disertační práci.
- zkouška z cizího jazyka, kterým je vždy anglický jazyk má písemnou a ústní část. Obtížnost na úrovni
C1. Uchazeč prokáže písemné a komunikativní dovednosti v odborném jazyce.
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Přihláška ke studiu a její náležitosti
Přihláška
ke
studiu
se
podává
pouze
v elektronické
podobě,
viz
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem
nebo online kartou a nevrací se v žádném případě.
Termín podání přihlášek:
Předpokládaný termín přijímacích zkoušek:
Náhradní termín přijímacích zkoušek:
Administrativní poplatek:

Termíny jsou vyhlášeny na
úřední desce EFTUL
Termíny jsou vyhlášeny na
úřední desce EFTUL
fakulta nepořádá
550,- Kč

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném
znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu zaevidována.
Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 550,- Kč na účet
Technické univerzity u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo
z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a
příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního
poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci
přihlášky do přijímacího řízení.
Současně s přihláškou ke studiu je nutné zaslat elektronicky tyto podklady (dle vybraného
oboru) na e-mail: ef@tul.cz
a) volbu Jazyka I (angličtina, němčina)
b) stručný životopis,
d) představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5-10 stran
e) seznam případných vlastních publikací.
f) naskenovanou úředně ověřenou kopii diplomu o dosaženém úplném vysokoškolském vzdělání,
(případně je nutné ji předložit při přijímací zkoušce)
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem studijním oddělením fakulty na
emailovou adresu, uvedenou v přihlášce.
K doktorskému studiu mohou být přijati uchazeči, kteří získají magisterský titul k datu přijímacích
zkoušek. Tuto skutečnost uchazeči prokáží při přijímací zkoušce předložením úředně ověřené kopie
magisterského diplomu, nebo zasláním ověřené kopie na studijní oddělení EF TUL.
Studijní plán sestavuje na začátku studia doktorand pod vedením svého školitele. Obsahuje seznam
předmětů, časový rozvrh studia, pedagogické a vědecké činnosti doktoranda, plánované studijní pobyty
související s průběhem doktorského studia, pracovní název a obsah disertační práce.
Pro získání titulu doktor (ve zkratce Ph.D.) musí doktorand splnit podmínky studijního programu a
studijního plánu doktoranda, složit státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci.
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V případě nejasností kontaktujte proděkanku pro vědu a výzkum Ekonomické fakulty TUL:
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. (tel.: 485 352 390, klara.antlova@tul.cz)
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