Podmínky pro přijetí ke studiu
v doktorském studijním programu P2301-Strojní inženýrství
na Fakultě strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2019/2020
1. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost
v oblasti výzkumu a vývoje ve strojírenství. Studium v doktorském studijním programu
probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele a je cíleně
zaměřeno na prohloubení teoretického základu studovaného oboru a také podrobné
seznamování s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma
disertační práce. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou
disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti
v oblasti výzkumu nebo vývoje. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
Standardní doba studia:

4 roky

Forma studia:

prezenční (probíhá za přítomnosti studenta na školícím
pracovišti a student je zpravidla zapojen do výuky a VaV aktivit
na jeho oborové katedře)
kombinovaná (probíhá na základě samostatné přípravy studenta
a na školícím pracovišti navštěvuje plánované zkoušky, konzultace,
přednášky předmětů z individuálního studijního plánu, případně
experimentální zařízení). Do této formy studia je zařazováno též
studium doktorandů-zaměstnanců ZČU v Plzni.

Studovat je možné v jazyce: českém
anglickém

(bez poplatku)
(bez poplatku)

Kapacita pro přijetí nových studentů (prezenční a kombinovaná forma studia): 30

1.1

Studijní obory

Uchazeči o studium se mohou přihlásit ke studiu v těchto studijních oborech:
•
•
•
•
•
•

Obor 3911V016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Obor 2301V007 Průmyslové inženýrství a management
Obor 2302V013 Stavba energetických strojů a zařízení
Obor 2302V019 Stavba strojů a zařízení
Obor 2303V004 Strojírenská technologie – technologie obrábění
Obor 2303V015 Inženýrství speciálních technologií a materiálů

2. Podmínky pro přijetí
Přijímání do doktorského studijního programu se uskutečňuje na základě veřejného
přijímacího řízení na příslušné oborové katedře a řídí se zákonem č. 111/1998 Sb. O vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vysokých školách“) a Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni. Hlavní podmínky pro přijetí
jsou následující:
a) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu,
b) odevzdání přihlášky ke studiu se všemi náležitostmi a všemi přílohami, včetně
zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč. Lékařské potvrzení fakulta
nepožaduje.
c) úspěšného absolvování přijímacího řízení

Uchazeči do doktorského studijního programu, kteří se hlásí:
a) z vysoké školy v ČR a SR, jsou přijímáni na základě doložení svého předchozího VŠ
studia s přihlédnutím k jejich výsledkům
b) ze zahraniční VŠ (předchozí studium uchazeč absolvoval mimo ČR, ale platí i pro
občany ČR, kteří předchozí studium absolvovali v zahraničí), jsou přijímáni na základě
doložení svého předchozího studia (VŠ diplom a výpis předmětů) včetně
nostrifikace*, u zájemců o studium v češtině bude posouzena znalost tohoto jazyka
(minimální požadovaná úroveň B1).
*Informace k nostrifikaci na webu http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html
-

-

Nostrifikaci VŠ vzdělání nemusí dokládat žadatelé ze zemí, s nimiž má ČR smlouvou
o uznávání dosaženého vzdělání: Slovenská republika (SR), Slovinská republika, Polská
republika, Maďarská republika, Německá spolková republika)
úřední překlad VŠ diplomu a výpisu absolvovaných předmětů (úřední překlad nemusí
dokládat uchazeči ze SR)

Studenti, kteří se hlásí ke studiu v anglickém jazyce, neplatí poplatek za studium (Viz.
Rozhodnutí rektora č. 8R/2018).

2.1

Zaplacení administrativního poplatku

Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativně správního
poplatku, který činí 500,- Kč a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný.
Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v pokladně ZČU nebo
složenkou.
Bankovní spojení:
částka:
500 Kč
číslo účtu:
4811530257
kód banky:
0100
variabilní symbol:
2175000119
konstantní symbol:
0558 (bankovním převodem) / 0379 (složenkou)
specifický symbol:
rodné číslo uchazeče bez lomítka

Informace o účtu:
adresa příjemce:
název a sídlo peněžního ústavu:

ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Komerční banka Plzeň – město

2.2 Průběh a termíny přijímacího řízení
-

-

-

Uchazeč si ve zvoleném oboru vybere rámcové téma disertační práce z nabídky témat
pro
akademický
rok
2018/2019.
Umístěné
na
www
fakulty:
http://fst.zcu.cz/study/doktorske-studium/formulare-phd-studium-FST.html
Poté navštíví školitele, který je uveden u vybraného tématu a zjistí si u něj
podrobnější informace ohledně studia.
Přihláška ke studiu se podává písemně spolu se všemi přílohami na ní uvedenými na
studijní oddělení FST pro doktorské studium (pí. D. Kučerová), nejpozději do 31. 5.
2018.
Uchazeč se na výzvu katedry dostaví k přijímacímu řízení, které se koná na každé
katedře v jiném termínu (viz kapitolu 1.4 Termíny přijímacích řízení pro jednotlivé
obory), nejpozději však do 28. 6. 2019.

Přehled termínů spojených s přijímacím řízením
Termín zveřejnění vypsaných témat doktorských prací:
do 31. 1. 2019
Termín podání přihlášky:
do 31. 5. 2019
Termín přijímacího řízení:
od 17. 6. do 28. 6. 2019
Začátek akademického roku:
1. 9. 2019
Zápis spojený s imatrikulací
první týden v září
Začátek výuky akademického roku 2018/2019
2. 9. 2019
Tvorba individuálního studijního plánu (ISP)
do 27. 9. 2019
Schválení ISP děkanem
do 31. 10. 2019

Termíny přijímacích řízení pro jednotlivé obory
Přijímací řízení do doktorských studijních programů budou probíhat v termínu od 17.
6. do 28. 6. 2019. Konkrétní termíny PŘ do jednotlivých studijních oborů budou
upřesněny v měsíci květnu 2019.

2.3 Způsob podávání přihlášek
-

Vytištěnou a podepsanou přihlášku (příloha č. 1) spolu s přílohami uchazeč doručí
osobně na studijní oddělení Fakulty strojní, ZČU v Plzni paní Daně Kučerové (místnost
UV210) nebo poštou na adresu:
Západočeská univerzita v Plzni
děkanát Fakulty strojní – Dana Kučerová
Univerzitní ul. č. 22
306 14 Plzeň

2.4 Požadované přílohy k přihlášce:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

doklady o předchozím studiu:
na FST (neověřená kopie diplomu)
na vysoké škole v ČR a SR (úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu)
na vysoké škole v zahraničí (nostrifikace magisterského titulu, tj. potvrzení o uznání
rovnocennosti zahraničního vzdělání)
doklady o další aktivitě dokazující zájem uchazeče o Ph.D. studium na vysoké škole,
pokud je chtějí uplatnit
doklad o zaplacení administrativního poplatku (tento poplatek je v kterékoliv fázi
přijímacího řízení nevratný)
doklad o znalosti češtiny, pokud se jedná o cizince (neplatí pro občany SR), který
hodlá studovat v češtině - může být prominuto, pokud uchazeč prokazatelně ovládá
češtinu alespoň na požadované úrovni B1 (např. pokud již studoval nebo studuje na
vysoké škole v ČR). Bude posouzeno individuálně.
Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka lze získat na Ústavu
jazykové přípravy (ÚJP) na ZČU v Plzni za poplatek.
strukturovaný životopis včetně seznamu dosavadních publikací studenta a dokladu
o praxi
motivační dopis popisující zájem uchazeče a zdůvodnění přihlášky ke studiu

3. Způsob vyrozumění uchazečů o výsledku přijímacího řízení
Písemné vyjádření o přijetí/nepřijetí uchazeč obdrží do 30 dnů po termínu od
zasedání přijímací komise zásilkou do vlastních rukou, zaslanou na adresu trvalého
pobytu.
Uchazeč má právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
vyrozumění o přijetí/nepřijetí, na studijním oddělení Fakulty strojní ZČU v Plzni.
Kopie těchto materiálů se neposkytují.
Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí se řídí zákonem o vysokých školách (§ 50
odst. 7) a Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni.

4. Tvorba individuálního studijního plánu (ISP)
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (příloha č. 2) v souladu s čl. 75
až 77 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni. Studijní plán navrhuje školitel po
projednání se studentem v termínu stanoveném příslušnou oborovou radou.
Následně příslušná oborová rada studijní plán projedná a doporučí jej děkanovi ke
schválení do 27. 9. 2019.
Po projednání v oborové radě děkan nejpozději do konce října v roce, ve kterém byl
student zapsán ke studiu, ISP schválí.

5. Související dokumenty s doktorským studiem na ZČU
-

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni ze dne 13.
července 2017 - část třetí „Studium v doktorských studijních programech“
Vyhláška děkana č. 6D/2018 – Uskutečňování doktorského studijního programu.

-

Příloha Vyhlášky děkana č. 6D/2018 - „Základní zásady studia“ v doktorském
studijním programu na FST ZČU v Plzni

6. Závěrečná ustanovení
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním
programu P2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok
2019/2020 byla schválena Akademickým senátem Fakulty strojní ZČU v Plzni dne 10. 10.
2018 V souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách.

Platnost dokumentu je ukončena vyhlášením podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském
studijním programu na další akademický rok.

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
děkan FST ZČU v Plzni

