Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních
programech pro akademický rok 2016/2017
Č. j.: OU-33311/25-2016
Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje podle § 49 odst. 5 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro přijímání ke studiu v doktorských
studijních programech pro akademický rok 2016/2017:
1. Seznam nabízených studijních programů a jejich oborů:
STUD Studijní program
KKOV
Studijní obor
PROG
P6101
Filozofie
6101V004 Filozofie
P7105
Historické vědy 7105V010 České a československé dějiny
P7105
Historické vědy 7105V068 Didaktika dějepisu
P7105
Historické vědy 7105V035 Kulturní dějiny
P7105
Historické vědy 7105V030 Hospodářské a sociální dějiny
P7310
Filologie
7310V126 Polský jazyk
P7310
Filologie
7310V105 Německý jazyk
P7310
Filologie
7310V008 Anglický jazyk
P7310
Philology
7310V008 English Language
P7310
Filologie
7310V003 Anglická a americká literatura
P7310
Filologie
7310V032 Český jazyk
P7310
Filologie
7310V355 Jazykovědná a literárněvědná
srovnávací slavistika
P8106
Teorie a dějiny
8106V004 Teorie a dějiny české literatury
literatury
P8106
Teorie a dějiny
8106V009 Literární věda – teorie a dějiny
literatury
národních literatur

Standardní
doba studia
3 roky
4 roky
4 roky
3 roky
4 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
4 roky
4 roky
4 roky
3 roky
3 roky

2. Všechny výše nabízené studijní obory je možno studovat jak v prezenční, tak
v kombinované formě studia. Uchazeč si musí formu studia zvolit již při podání přihlášky
a formu studia nelze v průběhu přijímacího řízení ani v průběhu studia měnit.
3. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 31. srpna 2016.
4. Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).
5. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u doktorských studijních programů není
stanoven.
6. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně:
a) odkaz „E-přihláška ke studiu na OU“ je k dispozici na hlavní stránce Ostravské
univerzity http://www.osu.cz/;
b) uchazeč zadá své osobní údaje a zvolí si studijní obor, včetně formy studia
(prezenční, nebo kombinované), na kterou se chce přihlásit;
c) uchazeč po podání elektronické přihlášky vytiskne její zkrácenou verzi a spolu
s níže uvedenými doklady zašle do 31. srpna 2016 na adresu:

studijní oddělení
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava
Níže uvedené doklady uchazeč zašle též v elektronické podobě na adresu
pavla.kocianova@osu.cz;
d) požadované doklady:
 životopis, včetně sdělení o úrovni znalostí cizích jazyků podle SERRJ,
 ověřená kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském magisterském vzdělání,
 projekt zamýšlené disertační práce,
 přehled případných aktivit (publikační činnost, účast na konferencích, zahraniční
stáže),
 případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
 případně získaná jazyková osvědčení, resp. certifikáty.
7. Přijímací zkoušky u jednotlivých oborů budou realizovány formou odborného pohovoru.
U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
8. Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální
ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů.
9. Termín přijímacích zkoušek: 12. až 22. září 2016. Všichni uchazeči obdrží písemnou
pozvánku k přijímací zkoušce, ve které bude uveden přesný termín konání.
10. Podmínkou pro přijetí je:
a) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a
b) úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
11. Dosažení řádného ukončení studia v magisterském studijním programu se dokládá
ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen tuto kopii doložit
nejpozději v den přijímací zkoušky.
12. Pokud uchazeč absolvoval magisterský studijní program v zahraničí, je povinen předložit
v termínu uvedeném v odst. 11 osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělávání v České republice.
13. Ustanovení odst. 12 neplatí v případě, pokud má Česká republika podepsánu mezivládní
dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání. V tomto případě
předloží uchazeč ověřenou kopii zahraničního dokladu.
14. Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu bude 5 – 7 studentů na každý studijní
obor.
15. Úspěšní uchazeči se budou zapisovat do studia dne 1. října 2016.
Schváleno Akademickým senátem FF OU dne 28. dubna 2016.
Ostrava 29. dubna 2016

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
děkan

