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Přihláška k doktorskému studiu
Akademický rok

Datum nástupu

Příjmení

Jméno

Titul

Rodné příjmení
Datum narození

Místo a okres narození

Rodné číslo

Číslo OP

Číslo pasu (u cizinců)

Bydliště trvalé – ulice

město (stát)

PSČ

Bydliště přechodné – ulice

město (stát)

PSČ

Státní příslušnost

Stav
Tel. (mobil)

Zdravotní pojišťovna

Email

Datová schránka

Střední škola

Rok maturity

Vysokoškolské magisterské vzdělání (škola, studijní program/obor, datum SZZ)
Téma diplomové práce
Předchozí doktorské studium

ANO počet let

NE

Dosavadní praxe
Nynější pracoviště (adresa, pracovní zařazení)
Forma studia –

prezenční / –

kombinovaná

Program/obor

Katedra

Navrhovaný školitel – jméno

podpis

Vedoucí katedry – jméno

podpis

Předpokládané téma disertační práce
Současné jazykové znalosti
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti a zároveň potvrzuji, že
v případě zřízení datové schránky tuto skutečnost neprodleně nahlásím na oddělení VaV.
Přihláška podána dne
Podpis uchazeče
K přihlášce je nutno připojit následující doklady:
a) Životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem).
b) Studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského i magisterského).
c) Kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu – nejpozději do
5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu), případně další doklady
o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po
promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice,
musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu (provádí Odbor pro studium a studentské
záležitosti Rektorátu ČVUT - http://www.cvut.cz/uznavani-studia-v-zahranici).
d) Soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity.
e) Doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog
(viz. formulář na http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/doktor/hoddokt.doc). Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce.
f) Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz. info na http://www.fsv.cvut.cz/student/doktor/nastenka.php)
g) Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu
odst. d) a Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu bod IV., g) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské
republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
- doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce,
- doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
- doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT http://departments.fsv.cvut.cz/k104 nebo na Ústavu jazykové a
odborné přípravy Univerzity Karlovy.

