Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012
v prezenční a kombinované formě studia do doktorských studijních
programů se standardní délkou studia čtyři roky (příp. tři roky)
Obecné zásady
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace.
V průběhu studia absolvuje doktorand podle individuálního studijního plánu přednášky, kurzy, stáže, semináře a
praktika a pracuje na své disertační práci. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační
práce.
Studium se uskutečňuje formou presenční nebo kombinovanou.
a) Při presenčním studiu je doktorand řádným studentem fakulty a plně se účastní odborného života na
školícím pracovišti. Během studia pobírá stipendium a využívá všech sociálních výhod a práv řádného
studenta UK.
b) Při kombinovaném studiu je doktorand zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody,
které poskytuje VŠ prezenčním studentům (stipendium, ubytování na koleji, menza a pod.)
Standardní délka prezenčního studia jsou čtyři, případně tři roky. Pokud student neukončí prezenční studium, je
převeden do kombinovaného studia. Maximální délka doktorského studia je osm let. Další informace o pravidlech
doktorského studia jsou ve Studijním a zkušebním řádu UK a Pravidlech pro organizaci studia PřF.
Absolventům je udělován akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).
Informace o zaměření a požadavcích na studium jednotlivých programů jsou na stránkách doktorského studia
těchto programů. Informace o studijních programech biomedicíny jsou k disposici také na internetové adrese
http://pdsb.avcr.cz

Přijímací řízení
1)

2)

3)

4)
5)

Předpokladem k přijetí je vysokoškolské vzdělání magisterského stupně.
Řádně vyplněnou přihlášku spolu s dalšími potřebnými doklady uchazeč odevzdá na oddělení doktorského studia
PřF UK do 30. 4. 2011. Přihlášku do doktorského studia může podat i student, který ukončí magisterské studium do
30.9.2011. Přihláška se podává buď: a) na předepsaném tiskopise řádně a čitelně vyplněná, podepsaná uchazečem,
nebo b) pomocí elektronického formuláře. Vyplněný formulář uchazeč vytiskne, podepíše a spolu s dalšími
potřebnými doklady zašle ve stanovené lhůtě na oddělení doktorského studia PřF UK , Albertov 6, 128 43 Praha 2.
Podrobnosti k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách http://is.cuni.cz/studium/login.php?
do=prihlaska.
Za náklady spojené s přijímacím řízením do doktorského studia je třeba zaplatit poplatek ve výši 580,- Kč
v případě standardní přihlášky nebo poplatek 480,- Kč při elektronickém podání přihlášky. Poplatek se hradí ve
prospěch účtu PřF UK u Komerční banky Praha-město, 38533021/0100, variabilní symbol 990001, konstantní
symbol pro platby převodem z účtu 0378, konstantní symbol pro platby poštovní poukázkou typu A 0379; platby v
hotovosti fakulta nepřijímá. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky a je v každé fázi přijímacího řízení
nevratný. V případě neuhrazení poplatku ve stanoveném termínu se přijímací řízení nezahájí. Doklad o zaplacení
administrativního poplatku (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o
provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně
banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť.
Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a
předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování
konkrétního tématu u konkrétního školitele a jeho schopnosti toto téma řešit.
Děkanát fakulty oznámí uchazeči rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení do 30 dnů po jeho skončení.

Potřebné doklady (přílohy k přihlášce)
1)

2)
3)
4)

Strukturovaný životopis
Doklady o absolvování nebo průběhu magisterského studia ( kopie diplomu nebo doklad o vykonání SZZ,
u studentů magisterského studia kopie stránek indexu pokrývající poslední dva ročníky nebo výpis zkoušek ze
SISu.; vlastní index je potom třeba předložit u pohovoru)
Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní
doklady hodné zřetele (např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách
apod.)
Potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení

5)

Stručnou anotaci plánovaného doktorského projektu a písemný souhlas případného školitele vykonávat tuto
funkci. Součástí tohoto vyjádření školitele je i jeho názor na krytí finančních nákladů spojených s řešeným tématem
pozn.: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje

Seznam studijních programů doktorského studia na PřF UK v Praze v akademickém roce 2011/2012 se
standardní délkou studia 4 roky (respektive 3 roky- zn. 1))
Studijní program

Analytická chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Biochemie
Fyzikální chemie
Makromolekulární chemie
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
Vzdělávání v chemii 1)

Environmentální vědy
Ekologie
Antropologie*
Antropologie a genetika člověka*
Anatomie a fyziologie rostlin
Botanika
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie*
Vývojová a buněčná biologie*
Fyziologie živočichů*
Parazitologie*
Imunologie*
Mikrobiologie*
Zoologie

Studijní obor

Filozofie a dějiny přírodních věd
Teoretická a evoluční biologie

Geologie
Aplikovaná geologie

aplikovaná geologie

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 1)
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Fyzická geografie a geoekologie
Demografie
Obecné otázky geografie

Pozn.: * Studijní programy biomedicíny
Informace o studijních programech a obsahu studia poskytnou jednotlivé katedry a Studijní oddělení - agenda
doktorského studia, Na Slupi 16, Praha 2 (pí Čuříková, tel. 2 2195 1163, e-mail: curikova@natur.cuni.cz, pí
Tymichová tel. 2 2195 1162, e-mail: tymich@natur.cuni.cz, pí Tesaříková, tel. 2 2195 1165, e-mail:
tesarik1@natur.cuni.cz). Další informace jsou k dispozici na webovské stránce http://www.natur.cuni.cz.

