Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů Ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity pro akademický rok 2022/2023
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (dále jen „ESF MU“) v souladu s ustanovením
§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů stanovuje níže uvedené podmínky pro
přijetí ke studiu v doktorských studijních programech (dále jen „DSP“).
Přijímací řízení do DSP ESF MU je vypisováno dvakrát ročně:
• S nástupem do studia v podzimním semestru 2022
– sběr přihlášek od 1. 1. do 30. 4. 2022
– termín pro vložení projektu disertační práce do e-přihlášky nejpozději 21. 5. 2022
– zveřejnění pozvánky do 2. kola přijímací zkoušky pro úspěšné uchazeče v 1. kole
a informace o nepřijetí u neúspěšných uchazečů nejpozději do 10. 6. 2022
– termín 2. kola přijímací zkoušky 27., 28. 6. 2022
• S nástupem do studia v jarním semestru 2023
– sběr přihlášek od 1. 8. do 30. 11. 2022
– termín pro vložení projektu disertační práce do e-přihlášky nejpozději 20. 12.
2022
– zveřejnění pozvánky do 2. kola přijímací zkoušky pro úspěšné uchazeče v 1. kole
a informace o nepřijetí u neúspěšných uchazečů nejpozději do 13. 1. 2023
– termín 2. kola přijímací zkoušky 26., 27. 1. 2023
Studijní programy
Přihlášku lze podat do prezenční (s vazbou na pobyt na školícím pracovišti ESF MU) nebo
kombinované formy studia (bez nutnosti vazby na pobyt na školícím pracovišti ESF MU)
v těchto DSP:
Ekonomie
Economics
Finance
Finance (aj)
Finanzwesen

Hospodářská politika
Economic Policy
Podniková ekonomika a management
Business Economy and Management

Regionální ekonomie
Regional Economics
Veřejná ekonomie
Public Economics

Studium ve všech programech je bezplatné.
Přihláška ke studiu a její náležitosti
Přihlášku ke studiu v DSP je možné podat pouze elektronicky. Uchazeč je povinen zaplatit
poplatek za přihlášku ve výši 600 Kč. Do elektronické přihlášky vkládá uchazeč následující
materiály:
Povinné:
• projekt disertační práce v angličtině
– zpracovaný na výzkumné zaměření vypsané školitelem a schválené oborovou radou
– uchazeč si vybírá školitele a výzkumné zaměření podle svého zájmu a předchozích
odborných zkušeností, případně může po domluvě se školitelem navrhnout vlastní
výzkumné zaměření, které musí projít schválením příslušné oborové rady
– rozsah je 8 - 12 normostran; projekt musí obsahovat:
- motivaci uchazeče ke zvolenému výzkumnému zaměření disertační práce
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- stav vědeckého poznání v dané oblasti výzkumu
- základní představu o předpokládaných cílech práce a jejím zamýšleném přínosu
- plánovanou metodu zpracování disertační práce.
strukturovaný profesní životopis (případně s připojeným seznamem publikační
činnosti) v češtině či angličtině
motivační dopis v angličtině
doklady o dosaženém vzdělání
– absolvent MU předkládá prostou kopii magisterského diplomu
– absolvent jiné vysoké školy v České republice nebo na Slovensku předkládá úředně
ověřenou kopii magisterského diplomu
– absolvent vysoké školy v Maďarsku, Německu, Polsku nebo Slovinsku předkládá
úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (dokumenty musí být úředně
přeloženy do českého nebo anglického jazyka)
– absolvent vysoké školy z ostatních zemí předkládá úředně ověřenou kopii
magisterského diplomu a doklad o ověření předchozího vzdělání v zahraničí, které
se ověřuje buď nostrifikací (uchazeč vloží úředně ověřenou kopii rozhodnutí), nebo
ověřením přímo na Zahraničním oddělení ESF MU 1. Ověření musí být provedeno do
data zápisu do studia stanoveného fakultou.
Nemá-li uchazeč v době podání přihlášky výše specifikované doklady k dispozici, může
je dodat dodatečně, nejpozději však v den zápisu do studia.
souhlas potenciálního školitele s vedením uchazeče
– uchazeč má povinnost po zvolení výzkumného zaměření kontaktovat potenciálního
školitele a zaslat mu svůj životopis a motivační dopis, pro zprostředkování kontaktu
je možné využít asistenci koordinátorky pro doktorské studium na phd@econ.muni.cz
– písemným souhlasem školitel potvrzuje souhlas s vedením uchazeče.

Doporučené:
• diplomová (případně bakalářská) práce nebo článek či výstup zpracovaný při
zapojení do vědecko-výzkumného projektu.
Přijímací zkouška
Přijímací komise, kterou pro obě kola přijímací zkoušky v jednotlivých DSP jmenuje na základě
návrhu oborové rady pověřený proděkan fakulty, je nejméně tříčlenná.
Přijímací zkouška do všech DSP na ESF MU probíhá dvoukolově.
•

•

1

1. kolo – Posouzení písemných materiálů
– posouzení originality a proveditelnosti projektů disertační práce, motivace
jednotlivých uchazečů, jejich odborných předpokladů a kompetence z anglického
jazyka na základě obsahu doložených podkladů a stanoviska školitele přijímací
komisí
– maximálně bodové hodnocení jednotlivých písemných podkladů přijímací komisí je
následující:
- projekt disertační práce – 40
- motivace – 10
- odborné předpoklady – 20
- kompetence z anglického jazyka – 10
2. kolo – Odborná rozprava
– odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy/pohovoru k předloženému
projektu disertační práce a vybranému výzkumnému zaměření před přijímací komisí
(bez elektronické prezentace) v rozsahu maximálně 30 minut

detailní informace jsou dostupné zde: https://www.econ.muni.cz/en/admissions/verification-of-previouseducation

–

–
–

přijímací pohovor je prezenční
- zahraniční uchazeč, který se z vážných důvodů (např. z důvodu vízové
povinnosti) nemůže dostavit k přijímací zkoušce osobně, může podat žádost o
vykonání přijímací zkoušky distanční formou (v podobě videokonferenčního
hovoru)
- s ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření vlády České republiky a
Masarykovy univerzity mohou přijímací zkoušky proběhnout i distančně
přijímací komise při ní posuzuje odborný zájem a úroveň, motivaci, znalost oboru a
celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu
přijímací komise hodnotí následující oblasti, kterým u úspěšných kandidátů může
přiřadit maximálně uvedený počet bodů:
- projekt disertační práce jako podklad pro přípravu disertační práce – 50
- odborné znalosti v dané výzkumné oblasti – 20
- předchozí zkušenosti ve výzkumu – 10
- motivace – 10
- kompetence z anglického jazyka (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) – 10.

V 1. kole přijímací zkoušky uspěje ten uchazeč, který získá minimálně 50 bodů z maximálních
80 bodů.
Ve 2. kole přijímací zkoušky uspěje ten uchazeč, který získá minimálně 70 bodů z maximálních
100 bodů.
Kompetence z anglického jazyka je požadována na úrovni C1 evropské klasifikace a posuzuje ji
přijímací komise na základě předložených materiálů (1. kolo) a v rámci odborné rozpravy, která
je částečně vedena v angličtině (2. kolo), dle požadovaných standardů daného programu.
Přijetí ke studiu
O přijetí/nepřijetí rozhoduje pověřený proděkan fakulty na základě návrhu přijímací komise.
Přijímací komise doporučí/nedoporučí k přijetí ke studiu uchazeče, kteří jsou absolventy
magisterských studijních programů, na základě posouzení dodaných materiálů, výsledků odborné
rozpravy a prokázání znalosti anglického jazyka.
Přijetí je podmíněno dostatečnou kapacitou školitele. Tu si uchazeč ověří u jednotlivých školitelů.
Maximální počty přijatých uchazečů
Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech doktorského studia:
program

počet

Ekonomie

4

Economics

2

Hospodářská politika

4

Economic Policy

2

Veřejná ekonomie

4

Public Economics

2

Podniková ekonomika a management

4

Business Economy and Management

2

Finance

4

Finance (aj)

2

Finanzwesen

2

Regionální ekonomie

4

Regional Economics

2

Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle
výsledků přijímací zkoušky.

V Brně dne 8. 11. 2021

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
děkan

