MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO
AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
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Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací
řízení pro akademický rok 2019/2020 v prezenčním doktorském studijním programu
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Standardní doba studia činí
4 roky.

TERMÍNY A ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ke studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity se podává pouze elektronická
přihláška, žádné dokumenty se na fakultu neposílají.
Platba za přihlášku pokrývá náklady celého přijímacího řízení, bez ohledu na počet
částí přijímací zkoušky. Poplatek se nevrací, a to ani v případech, kdy si uchazeč
podání přihlášky rozmyslí, když se ke zkoušce nedostaví, když nebude přijat, nebo
když bude přijímací zkouška prominuta.
Poplatek spojený s přijímacím řízením:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Název účtu adresáta:
11. 10. 2019
18. 10. 2019
21. 10. 2019
23. 10. 2019
25. 10. 2019

560 Kč
931761/0710 (ČNB)
451011
vygenerován při podání e-přihlášky
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1

mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
přijímací zkoušky
zasedání přijímací komise
možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
zápis do studia

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
Podmínkou přijetí ke studiu je řádně ukončené studium v magisterském programu,
nejlépe se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
informatiku, učitelství pro základní školy a učitelství pro střední školy.
Vzdělání se dokládá ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen
ověřenou kopii doložit při zápisu do studia.
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OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s uchazečem. V přijímacím pohovoru je
ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury
(včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a
pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí
svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost. K přijímacímu
pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace,
jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Návrh disertačního
záměru zašle uchazeč (na e-mail garanta SP – katerina.kostolanyova@osu.cz) spolu
s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí
některého cizího jazyka.

NEJVYŠŠÍ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU
V PŘÍSLUŠNÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu je 5.

OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky
a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději do 11. října
2019 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich
neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou spojena a přihláška bude posouzena
jako neplatná.
Platbu za přihlášku je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést
všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud
jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena
jako neplatná. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.
Chybné a pozdě uhrazené platby jsou uchazečům vráceny. Fakulta v těchto případech
účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč. K chybné platbě dojde vlivem neuvedení
nebo chybného uvedení spojovacích symbolů pro platbu, příp. uhrazením částky
v chybné výši. Pozdě uhrazená platba je taková, která byla odeslána po 11. říjnu 2019.
Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby
se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu
není uvedeno jinak. Má-li uchazeč se specifickými potřebami jakékoli dotazy týkající
se přístupnosti jednotlivých studijních programů, může se obrátit na Centrum
Pyramida OU: e-mail: referent.pyramida@osu.cz; telefon: +420 553 461 234,
mobil: +420 733 784 095. Uchazeč bez specifických potřeb kontaktuje se svým
dotazem studijní oddělení fakulty.
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Adresa pro doručování písemností:
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studijní oddělení, Dvořákova 7, 701 03
Ostrava 1
Adresa pro osobní návštěvu, sídlo fakulty:
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory;
https://www.osu.cz/budovy/?budova=15

e-mail: studium.pdf@osu.cz; telefon: 597 092 525

Zveřejněno dne: 27. 8. 2019
Číslo jednací: 78287/45-2019
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Příloha

Návrh disertačního záměru uchazeče o studium v PhD studijním programu
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Jméno uchazeče
Absolvovaná vysoká
škola/školy
Studovaný obor/obory
Zaměstnavatel
Pracovní pozice a stručná
náplň práce (neplatí pro
studenty)
Znalost anglického jazyka

Školitel:
Téma disertační práce:
Hlavní cíl:
Dílčí cíle:
Stručný popis vědeckého problému
Metodologie výzkumu
Časový harmonogram řešení
Seznam použité literatury
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