DĚKAN TECHNICKÉ FAKULTY
České zemědělské univerzity v Praze
vyhlašuje
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2019/2020 v oborech:


Energetika (Ener.)



Jakost a spolehlivost strojů a zařízení (JSSZ)



Technika zemědělských technologických systémů (TZTS)



Technika výrobních procesů (TVP)



Engineering of Agricultural Technological Systems (EATS)
Témata disertačních prací pro výše jmenované obory jsou uvedena na
webových stránkách Technické fakulty
Studium je organizováno formou prezenční (tříleté) a kombinovanou (tříleté)

Podmínky:


absolvent magisterského studijního programu Technické fakulty ČZU v Praze
(dále TF) nebo jiné fakulty ČZU, popřípadě jiné vysoké školy podobného
zaměření;



podání přihlášky včetně příloh, tj.: životopis, přehled publikovaných prací,
doklad o absolvování VŠ - diplom (u cizinců nostrifikovaný diplom) a doplněk
k diplomu; (dokladem o absolvování VŠ je ověřená kopie; studenti posledních
ročníků magisterského studia doloží po obdržení diplomu, státní zkouška musí
být složena nejpozději do 19.6.2019); do přijímacích zkoušek předloží uchazeč
i výpis známek, potvrzený studijním odd. (u posledních ročníků prezenční formy
studia);



k přihlášce uchazeč přiloží i doklad o zaplacení registračního poplatku ve
výši 500,- Kč (nebo potvrzující e-mail ze systému elektronických přihlášek);
adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol,
č.ú.: 500022222, kód banky: 0800, VS: 3175000119, KS: 0179, SS: 31900



na přihlášce musí být uvedeno téma disertační práce;



přihlášku ke studiu uchazeč vyplní prostřednictvím webové aplikace na
adrese http://prijimacky.czu.cz



Elektronickou přihlášku uchazeč odešle a její vytištěnou verzi podepíše na
vědeckém odd. děkanátu TF (Mgr. Skrbková) do 31.5.2019.

Uchazeč o studium se podrobí ústní přijímací zkoušce:


z cizího jazyka – angličtina;



cizinci přihlášení na obory akreditované v českém jazyce absolvují
zkoušku z českého a anglického jazyka;



cizinci přihlášení na obory akreditované v anglickém jazyce absolvují
zkoušku z anglického jazyka;



z odborných disciplín, souvisejících s oborem a tématem v rozsahu učiva
TF ČZU v Praze (uchazeč o studium v českém jazyce musí hovořit
v českém jazyce, pro obory akreditované v jazyce anglickém uchazeč o
studium musí hovořit v jazyce anglickém).

Hodnocení:
minimální počet bodů pro splnění podmínek
k přijetí
Přijímací
zkouška
z každého
cizího jazyka (0 až 5 b.)

1

Přijímací zkouška z
disciplín (0 až 30 b.)

15

odborných

Minimální celkový počet bodů, nutný k přijetí, je 16. Pro cizince přihlášené na obory
akreditované v českém jazyce minimální celkový počet bodů, nutný k přijetí, je 17.
Přijímací zkoušky se budou konat dne 21.6.2019. Uchazeči se dostaví v uvedený
den v 8.00 hod. do místnosti TF č. 54/III (přízemí, III. budova) k prezenci a k informaci
o průběhu zkoušek.
Výše uvedené oznámení nahrazuje pozvánku k přijímací zkoušce.
O termínu konání přijímací zkoušky jsou uchazeči vyrozuměni písemně
a e-mailem nejméně 14 dnů předem.
O přijetí ke studiu rozhoduje děkan TF na základě výsledku přijímacího řízení a
vyjádření vedoucího katedry, na kterou se uchazeč hlásí. O přijetí (nepřijetí) ke studiu
budou uchazeči informováni písemně.
Schváleno AS TF ČZU v Praze dne 30.1.2019
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.,
děkan TF
V Praze, dne 1. 2. 2019

