Metodický list Odboru výzkumu Rektorátu MU č. 1/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů
na Masarykově univerzitě
(ve znění účinném ke dni 15. 2. 2022)

Přijímacím řízením do doktorských studijních programů uskutečňovaných na Masarykově univerzitě (dále jen
„MU“) se rozumí kroky a procesy související s inzercí přijímacího řízení, podáním přihlášky do doktorského
studijního programu, ověřováním splnění podmínek pro přijetí ke studiu a rozhodováním o přijetí či nepřijetí ke
studiu.
Cílem tohoto metodického listu je standardizovat postupy při přijímání českých a zahraničních uchazečů do
studia v doktorských studijních programech MU v návaznosti na dobrou praxi na zahraničních institucích.

Článek 1
Zákonné a vnitřní předpisy
(1) Přijímací řízení na Masarykově univerzitě se řídí následujícími předpisy:
a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) – § 48 až § 50, resp. v případě
mimořádných situací též § 95a až §95d,
b) Vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na
vysokých školách (dále jen „vyhláška“),
c) Statut Masarykovy univerzity (dále jen „Statut“) – čl. 19 až 27, které se týkají jednotlivých procesů
přijímacího řízení na MU,
d) Studijní a zkušební řád MU (dále jen „SZŘ“) – především čl. 27 ke kompetencím oborových rad,
resp. komisí.
(2) Tento dokument doplňuje náležitosti týkající se přijímání uchazečů ke studiu uvedené ve Statutu
univerzity a navazuje na metodický list OV RMU Zásady a doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské
studium na MU.

Článek 2
Přijímací řízení do doktorského studijního programu na MU
(1) Přijímací řízení do doktorských studijních programů MU jsou otevřená všem zájemcům o studium bez
ohledu na státní příslušnost, původ, náboženské přesvědčení, politické přesvědčení, pohlaví a věk
s výjimkou specifických případů souvisejících s uplatňováním ustanovení zákona č. 69/2006 Sb. o
provádění mezinárodních sankcí a dalších předpisů (viz webové stránky Finančního analytického úřadu
a související dokumenty Ministerstva zahraničních věcí ČR).
(2) Přijímací řízení probíhá transparentně a předvídatelně.
(3) S ohledem na oslovení kvalitních, motivovaných a cílevědomých uchazečů o studium se přijímací řízení
koná dvakrát ročně (k průběhu přijímacího řízení viz Příloha 5). Lhůty související s přijímacím řízením do
jednotlivých studijních programů je vhodné sladit s termíny přijímacích řízení na renomovaných
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zahraničních vysokoškolských institucích (tedy případně i mimo hlavní přijímací běhy, které směřují
k zápisu nově přijatých uchazečů v září a únoru).
(4) Podmínky pro přijetí ke studiu (čl. 19 odst. 1 až 6 Statutu) v doktorském studijním programu (§ 47 zákona)
pro následující akademický rok předkládá ke schválení akademickému senátu fakulty děkan, a to za
dodržení lhůty uvedené v čl. 21 Statutu.
(5) Do 15 dnů od ukončení přijímacího řízení zveřejní fakulta zprávu o jeho průběhu (§ 50 odst. 9 zákona;
postup a podmínky při zveřejnění těchto informací stanoví vyhláška).
(6) Oborová rada dohlíží na kvalitu procesů přijímacího řízení, kterou také pravidelně hodnotí. Výsledky
hodnocení pak promítá do nastavení nadcházejících přijímacích řízení.
(7) Děkan sleduje a zohledňuje zkušenosti z proběhlých řízení při úpravách a nastavení podmínek pro přijetí
ke studiu v dalších akademických letech (čl. 19 odst. 1 až 6 Statutu).

Článek 3
Zveřejňování informací o přijímacím řízení do doktorského studijního programu a jeho propagace
(1) Za účelem oslovení kvalitních zájemců jsou veškeré informace o přijímacím řízení do daného studijního
programu s předstihem řádně a srozumitelně zveřejněny na webových stránkách fakulty a/nebo
doktorského studijního programu, a to včetně:
a) podmínek přijímacího řízení (§ 49 odst. 5 zákona, viz Příloha 1),
b) požadavků na úspěšné ukončení studia v daném studijním programu (plnění podmínek studia
v návaznosti na čl. 30 SZŘ),
c) finančního zabezpečení studentů během studia,
d) složení oborové rady a oborových komisí (čl. 27 odst. 7 SZŘ),
e) seznamu školitelů (čl. 28 odst. 7 SZŘ), preferenčně včetně jejich odborných profilů,
f)

anonymizovaného seznamu studentů, resp. absolventů vedených jednotlivými školiteli spolu
s jejich plánovanými výzkumnými zaměřeními disertačních prací (čl. 28 odst. 7 SZŘ),

g) plánovaných výzkumných zaměření disertačních prací (čl. 28 odst. 7 SZŘ); je přitom třeba dbát na
zachování práva studenta na volbu školitele a tématu disertační práce v souladu s § 62 odst. 1 písm.
c) a f) zákona,
h) výzkumných projektů a grantů uskutečňovaných na daném pracovišti,
i)

přehledu publikační činnosti pracoviště,

j)

vzdělávacích a rozvojových aktivit, které pracoviště, fakulta a univerzita nabízí jednotlivým aktérům
doktorského studia.

(2) Informace podle odst. 1 písm. d) až f) se zveřejňují na webových stránkách univerzity automaticky na
základě údajů vložených do Informačního systému MU.
(3) Na správnost a aktuálnost všech informací zveřejňovaných dle odst. 1 (včetně informací v Informačním
systému MU) dohlíží oborová rada.
(4) Nabídka otevřených pozic je vedena ve světovém jazyce daného oboru nebo dvojjazyčně (tedy v českém
a jednom dalším jazyce podle vědního oboru). S ohledem na zahraniční uchazeče jsou ve světovém
jazyce vedeny i informace o studijním programu dle odst. 1.
(5) Propagace studia v daném studijním programu probíhá na webových stránkách fakulty a/nebo studijního
programu a v rámci možností též prostřednictvím respektovaných, nejlépe mezinárodních webových
platforem, příp. periodik.

Článek 4
Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu
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(1) Uchazeč může podat libovolný počet přihlášek prostřednictvím tzv. e-Přihlášky.
(2) Do jednoho studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku.
(3) V rámci přihlášky do studijního programu může uchazeč zvolit maximálně tři studijní plány dle svých
preferencí (pokud jsou nabízeny), a to včetně volby prezenční či kombinované formy studia.

Článek 5
Ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
(1) Ověřováním splnění podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se rozumí
posouzení předchozího magisterského vzdělání (§ 48 odst. 3, resp. 5 zákona; viz Příloha 2) a dalších
podmínek stanovených fakultou (§ 49 odst. 5 zákona, viz Příloha 1), resp. oborovou radou (čl. 27 odst. 6
písm. d) SZŘ).
(2) Splnění dalších podmínek stanovených fakultou podle § 49 odst. 1 a 3 zákona, resp. oborovou radou se
ověřuje přijímací zkouškou.

Článek 6
Přijímací zkouška

(1) Oborová rada specifikuje požadavky na přijímací zkoušku (čl. 27 odst. 6 písm. d) SZŘ).
(2) Přijímací zkouška probíhá zpravidla formou pohovoru. Snahou oborové rady by mělo být vnímání
doktoranda jako samostatného začínajícího vědeckého pracovníka, čemuž je vhodné přizpůsobit
charakter pohovoru a jeho vedení. Přijímací komise by měla posuzovat jak odbornou, tak i osobnostní
vyzrálost uchazečů a jejich připravenost k studiu v doktorském studijním programu jako k odpovídajícímu
kariernímu kroku.
(3) Po předchozí domluvě s uchazečem a se souhlasem oborové rady může v odůvodněných případech
zkouška probíhat za využití prostředků dálkové komunikace, např. Zoom, Teams, Skype atd.
(4) Kvalitu uchazečů o studium hodnotí přijímací komise (čl. 25 odst. 1 Statutu a čl. 27 odst. 6 SZŘ). Ta je
sestavena z odborníků v oboru tak, aby byla schopna posoudit úroveň, motivaci a připravenost uchazečů
a porovnat tuto úroveň i mezi jednotlivými uchazeči navzájem.
(5) Přijímací komise má minimálně 3 členy a je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina
jejích členů.
(6) Školitel je vždy přítomen při přijímací zkoušce. Může být členem přijímací komise, ne však jejím
předsedou, nebo se může účastnit s hlasem poradním.
(7) Pro posuzování kvality uchazečů se užívá předem zveřejněný systém požadavků a hodnocení (viz
Příloha 3), přičemž k jednotlivým uchazečům je přistupováno objektivně a rovnocenně.
(8) Přijímací komise důsledně zaznamenává průběh přijímací zkoušky a pořizuje o tom záznam do protokolu
k přijímacímu řízení. Za zpracování záznamu a jeho včasné doručení oddělení, které administruje
přijímací řízení, zodpovídá předseda komise.

Článek 7
Rozhodování o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
(1) Vydání rozhodnutí a možnost uchazeče se proti rozhodnutí odvolat se řídí § 50, resp. v případě
mimořádných situací též § 95a až §95d zákona a čl. 25 až 27 Statutu.
(2) Rozhodnutí lze vydat až po ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 3, resp. 5 (předchozí
magisterské vzdělání, viz Příloha 2) a § 49 odst. 5 zákona (další podmínky přijetí ke studiu stanovené
fakultou, viz Příloha 1). Je nutné též přihlédnout k případným mezinárodním sankcím (viz čl. 2 odst. 1).
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(3) Rozhodnutí o přijetí, a především rozhodnutí o nepřijetí ke studiu musí být individualizováno a řádně
a dostatečně zdůvodněno.
(4) Veškerá dokumentace týkající se přijímacího řízení jednotlivých uchazečů je evidována v elektronickém
spisu v Úřadovně IS MU.

Článek 8
Přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
(1) Ke studiu jsou přijímáni pouze vysoce motivovaní a cílevědomí uchazeči s potenciálem pro kvalitní
výzkumnou činnost a ukončení studia optimálně ve standardní době studia, u kterých je zřejmý význam
a relevantnost doktorského studia v rámci jejich profesního plánu.
(2) Uchazeči jsou přijímáni pouze ke školitelům, kteří mohou zajistit kvalitní vedení doktorandů
s předpokladem včasného úspěšného ukončení studia. Přihlížet by se přitom mělo k vědecké a publikační
aktivitě školitele i k jeho časové kapacitě k vedení doktoranda po celou dobu jeho studia a také k možnosti
finančně a materiálově zabezpečit doktorandův výzkum. Doporučuje se brát v úvahu též míru studijní
úspěšnosti doktorandů vedených potenciálním školitelem.
(3) Uchazeči jsou vždy přijímáni do studijních programů. Studium v programu se uskutečňuje na základě
studijního plánu daného programu (viz čl. 5 SZŘ). V souladu s mezinárodními principy a příklady dobré
praxe jsou uchazeči přijímáni preferenčně do prezenční formy studia.
(4) Pro zvýšení motivace studentů doktorských studijních programů k plnému nasazení pro jejich studium a
za účelem zajištění jejich odpovídajícího sociálně-ekonomického statusu nabízí pracoviště ve spolupráci
se školitelem přijímaným doktorandům možnost uzavření pracovněprávního vztahu.
(5) Uchazeči přijatému do doktorského studijního programu uskutečňovaného na fakultě MU vzniká sdělením
rozhodnutí o přijetí ke studiu právo na zápis do studia a na zápis do prvního semestru. Uchazeč se stává
studentem MU zapsaným na příslušné fakultě dnem zápisu do studia (čl. 10 SZŘ a § 51 odst. 1 a § 54
odst. 4 zákona; viz Příloha 4).

Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Výkladem jednotlivých ustanovení metodického listu je pověřeno a kontrolu jejich dodržování vykonává
Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací Odboru výzkumu Rektorátu MU.

Dne 31. 1. 2022

Šárka Pospíšilová
prorektorka pro výzkum a doktorské studium

Přílohy:
1. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu a jejich zveřejnění
2. Ověření podmínek pro přijetí uchazečů do doktorského studijního programu dle § 48 odst. 3, resp. 5
zákona
3. Příklad průběhu ověření podmínek pro přijetí uchazečů do doktorského studijního programu dle
§ 49 zákona
4. Zápis do studia v doktorském studijním programu
5. Schematické znázornění přijímacího řízení v doktorském studijním programu
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Příloha 1
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu a jejich zveřejnění

(1) Fakulta v návaznosti na ustanovení § 48 zákona na svých webových stránkách zveřejní:
a) požadavek na doložení uchazečova předchozího magisterského vzdělání1,
b) požadavek ověření předchozího zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 5 zákona,
c) podmínky pro přijetí cizinců, ty přitom musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních
smluv, jimiž je Česká republika vázána.
(2) Fakulta dále v návaznosti na požadavky § 49 zákona v dostatečném předstihu, nejméně však
čtyřměsíčním, zveřejní na svých webových stránkách:
a) lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání v listinné nebo elektronické podobě,
b) podmínky přijetí podle odstavců 1 a 3 § 49 zákona:
i. požadované uchazečovy znalosti, schopnosti, nadání,
ii. odlišné podmínky pro přijetí uchazečů z ČR nebo zahraničí, kteří absolvovali nebo studují jiný
(doktorský) studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, stanoví-li je
fakulta,
iii. termín a způsob ověřování splnění podmínek; fakulta zveřejňuje také formu a rámcový obsah
přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení (a to včetně požadavků na náležitosti
dokumentů a materiálů dodávaných uchazečem a způsobu jejich posuzování),
c) požadavek na zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu, vyžaduje-li to povaha studijního programu,
d) nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu.
(3) V případě udělení nové akreditace studijnímu programu může být lhůta pro podání přihlášek ke studiu
kratší, nejméně však jednoměsíční.
(4) Odlišnými podmínkami pro přijetí uchazečů dle odst. 2 písm. b) bodu ii se pro účely přijímacího řízení do
doktorského studijního programu rozumí možnost stanovit podmínky, za kterých lze upustit od konání
přijímací zkoušky nebo od její části (čl. 19 odst. 5 Statutu) či prominout platbu poplatku za přijímací řízení.
Toto ustanovení se využije v případě zahraniční spolupráce v rámci doktorského studijního programu
(např. dvojí vedení disertační práce, tzv. Cotutelle, či společně akreditovaný doktorský studijní program,
tzv. Joint Doctoral Degree) nebo při přechodu doktoranda do jiného doktorského studijního programu
uskutečňovaného na MU, než do kterého byl původně přijat, a to se souhlasem oborové rady a děkana.

V případě přijímání ke studiu v doktorském studijním programu nelze požadovat absolutorium v programu specifického
zaměření zvolením konkrétního příbuzného magisterského studijního programu. Relevantní znalosti z určité vědecké
oblasti se ověřují v rámci přijímací zkoušky.
1
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Příloha 2
Ověření podmínek pro přijetí uchazečů do doktorského studijního programu
dle § 48 odst. 3, resp. 5 zákona

(1) Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu se prokazuje v souladu s ustanovením § 49
odst. 3, resp. odst. 5 až 7 zákona:
a) v případě
studia
v magisterském
českým vysokoškolským diplomem,

studijním

programu

na

české

vysoké

škole

b) v případě studia v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole
i. osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání předloženým společně se
zahraničním dokladem o zahraničním VŠ vzdělání,
ii. zahraničním dokladem o zahraničním VŠ vzdělání ze zemí, se kterými má Česká republika
uzavřenou tzv. ekvivalenční dohodu (Slovensko, Německo, Polsko, Maďarsko, Slovinsko),
iii. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání v případě, který fakulta posoudí
v rámci ověřování zahraničního vzdělání jako podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského
studijního programu.
(2) Zahraničním dokladem o zahraničním VŠ vzdělání je zpravidla diplom nebo certifikát s neomezenou
platností.
(3) V případě uznávání, resp. ověřování zahraničního vzdělání je třeba řídit se postupy zveřejněnými na
webových stránkách MU:
a) obecně k uznávání zahraničního vzdělání,
b) k postupu v případě vzdělání ze Slovenska,
c) k postupu v případě vzdělání v rámci ostatních států, se kterými Česká republika uzavřela
ekvivalenční dohodu,
d) k ověřování podmínky přijetí ke studiu do doktorského studijního programu.
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Příloha 3
Příklad průběhu ověření podmínek pro přijetí uchazečů
do doktorského studijního programu dle § 49 zákona

V rámci přijímacího řízení lze ověřování splnění podmínek pro přijetí uchazečů do doktorského studijního
programu dle § 49 zákona rozložit do více kroků. Příkladem může být níže uvedený postup.
(1) Kontrola uchazečem doložených příloh požadovaných fakultou a vložených uchazečem do e-Přihlášky
(např. doporučující dopis školitele, motivační dopis, životopis, disertační projekt, případné doložení
zdravotní způsobilosti ad.), uskutečňovaná zpravidla pověřenými referenty.
(2) Posouzení originality a proveditelnosti disertačních projektů jednotlivých uchazečů, které zajišťuje přijímací
komise, pověření referenti apod.
(3) Přijímací zkouška formou pohovoru, který probíhá před přijímací komisí. Přijímací komise objektivně
a transparentně hodnotí následující oblasti, kterým u úspěšných kandidátů může přiřadit maximálně
uvedený počet bodů/procent:
a) výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce – X bodů/procent
b) odborné znalosti v dané výzkumné oblasti – X bodů/procent
c) jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) – X bodů/procent
d) předchozí zkušenosti ve výzkumu – X bodů/procent
U přijímací zkoušky prospěje ten uchazeč, který získá minimálně X bodů/procent z maximálních
X bodů/100 procent.

(4) Finální výběr uchazečů, kteří byli úspěšní v předchozích krocích přijímacího řízení v návaznosti na
kapacitní možnosti studijního programu.
(5) Ověřování splnění podmínek podle § 48 zákona (doložení předchozí magisterského vzdělání) řeší
Příloha 2.
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Příloha 4
Zápis ke studiu v doktorském studijním programu

(1) Zápis přijatých uchazečů do studia probíhá ideálně na začátku měsíce, ve kterém je v daném semestru
zahájena výuka.
(2) Uchazečům, kteří čekají na udělení víza, které umožňuje studium na MU, případně na vydání osvědčení
o uznání zahraničního vzdělání, jejichž získání nemohou vlastními silami ovlivnit, je třeba umožnit zápis
do studia kdykoliv v průběhu semestru poté, co jsou splněny veškeré podmínky přijetí ke studiu. Výběr
semestru, do kterého jsou takoví uchazeči zapsáni, probíhá s ohledem na jejich časové a technické
možnosti splnit požadavky stanovené v daném semestru jako podmínky pro zápis do následujícího
semestru.
(3) Na zápis do studia a na další průběh studia se vztahují zejména tyto zákonné a vnitřní normy:
a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách),
b) Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity,
c) Statut Masarykovy univerzity,
d) Stipendijní řád Masarykovy univerzity,
e) Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU,
f) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU,
g) Směrnice o studiu osob se specifickými nároky.
(4) Na průběh studia v doktorském studijním programu se vztahuje též metodický list OV RMU Zásady
a doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na MU.
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Příloha 5
Schematické znázornění přijímacího řízení v doktorském studijním programu
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU: 1 přihláška = 1 studijní program s maximálně 3 preferencemi
Zveřejnění podmínek přijímacího řízení na webových stránkách
•

Minimálně 4 měsíce před lhůtou pro
podání přihlášek
nejméně 1 měsíc před lhůtou v případě udělení
akreditace/institucionální akreditace

Minimálně 2 týdny před konáním přijímací
zkoušky

•

•
•
•
•
•
•

Výzkumná zaměření (dříve témata), na která se uchazeč může hlásit + možnost přihlásit se s vlastním
projektem
Požadované předchozí vzdělání, včetně požadavku na ověření předchozího zahraničního vzdělání § 48
odst. 5 zákona
Uchazečovy znalosti, schopnosti, nadání
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů
Podmínky pro přijetí cizinců
Termín ověřování splnění podmínek (kdy se koná přijímací zkouška)
Forma přijímací zkoušky (např. pohovor), rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její hodnocení
Zdravotní způsobilost uchazeče, vyžaduje-li to povaha studijního programu

Lhůta („deadline“) pro podání přihlášek
Zaslání pozvánek

uchazečům, kteří zaplatili poplatek za přijímací řízení a dodali podklady – povinné přílohy přihlášky, nebo

zaslání usnesení o zastavení řízení o přijetí ke studiu

uchazečům, kteří nezaplatili poplatek za přijímací řízení a nedodali podklady – povinné přílohy přihlášky ani
po výzvě zaslané oddělením pro Ph.D. studium
Před zasláním pozvánek lze provést 1. a 2. krok ověřování podmínek pro přijetí ke studiu – kontrola
doložených příloh přihlášky a posouzení disertačních projektů jednotlivých uchazečů (pokud se pro daný
program použije vícekolové ověřování podmínek pro přijetí, je nutné do zveřejněných podmínek přijímacího
řízení tento způsob zahrnout a uvést, kdo bude projekty posuzovat). Neúspěšní uchazeči obdrží rozhodnutí o
nepřijetí ke studiu – neprospěch.

Přijímací zkouška

Ve stanoveném termínu
případně ve stanoveném náhradním termínu

jako 4. krok ověřování podmínek pro přijetí ke studiu; uskutečňuje se např. formou pohovoru (osobně/za
využití prostředků dálkové komunikace),
hodnotit lze např. kvalitu disertačního projektu, odborné znalosti, jazykové znalosti, návaznost projektu na
fakultní výzkumné projekty atd.
Uchazeč musí předem (zveřejněním podmínek přijímacího řízení) znát formu přijímací zkoušky a musí vědět,
co bude jejím předmětem a jakým způsobem bude probíhat hodnocení jeho výkonu.
4.krok jako finální posouzení vybíraných uchazečů s ohledem na kapacitní možnosti programu.

Zaslání rozhodnutí o přijetí ke studiu
Do 30 dní od ověření všech podmínek
pro přijetí
(§ 48 odst. 3, resp. 5 a § 49 odst. 5 ZVŠ)

uchazečům, kteří
1) prospěli u přijímací zkoušky,
2) vyhovují kapacitním možnostem programu a
3) dodali doklad o ukončení předchozího VŠ vzdělání (který byl v případě předchozího zahraničního vzdělání
ověřen v souladu s § 48 odst. 5 zákona), nebo

zaslání potvrzení o přijetí ke studiu

uchazečům, kteří splnili bod 1) a 2), ale zatím nedodali doklad o ukončení předchozího VŠ vzdělání, nebo

zaslání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

uchazečům, kteří se nedostavili nebo neprospěli u přijímací zkoušky, a kteří nesplnili kapacitní limit programu
pro maximální možný počet přijatých.

Ideálně na začátku měsíce,
ve kterém je v daném semestru
zahájena výuka
(září / únor),
otevřený zápis kdykoliv v průběhu semestru
pro uchazeče, kteří čekají na udělení
studijního víza, případně na vydání
osvědčení o uznání zahraničního vzdělání

Zápis do studia

uchazečů, kteří již dříve obdrželi rozhodnutí o přijetí, nebo

předání rozhodnutí o přijetí ke studiu a následný zápis do studia
uchazečů, kteří u zápisu doložili doklad o ukončení předchozího VŠ vzdělání

Uchazečům, kteří čekají delší dobu na vydání osvědčení o uznání zahraničního vzdělání nebo na udělení
studijních víz, je třeba umožnit zápis do studia kdykoliv v průběhu semestru.

Zaslání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

uchazečům, kteří nedoložili doklad o ukončení předchozího VŠ vzdělání a nedohodli se na náhradním
termínu zápisu.
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