INFORMACE O SPOLEČNÉM DOKTORSKÉM
STUDIJNÍM PROGRAMU FILOSOFIE

FORMA STUDIA

Před podáním přihlášky je nutné kontaktovat potenciálního
školitele a domluvit se na tématu disertační práce. Vhodní
školitelé a jejich odborné zaměření:

Maximální počet
přijímaných studentů: 6
pro každou z forem studia

http://ancientmedieval.flu.cas.cz/cz/lide/scholastika
http://ancientmedieval.flu.cas.cz/cz/lide/transed
https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedrafilosofie-a-religionistiky/lide-na-katedre
POSOUZENÍ PŘIJETÍ KE STUDIU

I. Písemný jazykový test (Možnost výběru jazyka:
angličtina/němčina/italština/španělština/ francouzština/
ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského):
max. 20 bodů
II. Ústní pohovor
- Nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací
činnosti v oboru: max. 30 bodů
- Nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10
bodů z jazykového testu.

Prezenční i kombinovaná

TERMÍN PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY

12. 2. 2021 (zimní termín)
17. 6. 2021 (letní termín)

DALŠÍ INFORMACE
K DOKTORSKÉMU
STUDIU A
PŘIHLÁŠKÁM

https://www.tf.jcu.cz/ved
a-a-vyzkum/doktorskestudium

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

(a) Forma podání přihlášky: elektronická, viz
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
(b) Termín podání přihlášky
• doktorské studium:
- zimní termín: do 10. ledna 2021
- letní termín: do 30. dubna 2021
(c) Administrativní poplatek: 500 Kč
• Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:
- číslo účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
- konstantní symbol: 0308
- variabilní symbol: 6020104
- specifický symbol: číslo vygenerované systémem v epřihlášce
• Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná
vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vyplněný
specifický symbol a variabilní symbol).
• Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do
posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě
neúčasti u přijímací zkoušky či storna přihlášky se uhrazená
částka nevrací.

OBECNÉ A OBOROVĚ
SPECIFICKÉ
NÁLEŽITOSTI PRO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

- podání elektronické
přihlášky se všemi
náležitostmi;
- dodání úředně ověřené
kopie magisterského
diplomu ze studijního
programu Filosofie nebo
příbuzných studijních
programů;
- zaslání do 10. ledna 2021
(zimní termín) nebo
do 5. června 2021 (letní
termín) na děkanát TF JU
písemného návrhu
projektu disertační práce a
seznamu dosavadní
publikační
a vzdělávací činnosti v
oboru.

.

