
                                  Slezská univerzita v Opavě 
                                  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
 
 

Na základě ustanovení § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách) a vnitřních předpisů Slezské 

univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen SU OPF) 
a po projednání v oborové radě dne 17. 3. 2009 

 
Schváleno Oborovou radou doktorského studijního programu Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné dne 17. 3. 2009  
Projednáno kolegiem děkana konané dne 18. 3. 2009 
Projednáno a schváleno Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné dne 25. 3. 2009 
 
V souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vyhláškou č. 343/2002 Sb., o postupu 
a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách  
 

stanovuji  
podmínky přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v akademickém roce 

2009/2010 
 

Studijní program:  Ekonomika a management 
Studijní obor:         Podniková ekonomika a management 
 
Podmínkou přijetí ke studiu je: 

• dosažení vysokoškolského magisterského vzdělání  
• absolvování přijímací zkoušky. 
 

Přihláška ke studiu se doručuje do 17. 7. 2009 na adresu:  
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, podatelna, Univerzitní 
nám. 1934/3, 733 40 Karviná  
 
Termín podání přihlášky: do 17. 7. 2009 
Způsoby podání přihlášky: Na klasickém tiskopise nebo elektronicky   
                                             (viz pokyny k podání přihlášky na www.opf.slu.cz/uds )   
Povinné přílohy přihlášky: 

• doklad o úhradě administrativního poplatku ve výši 500,- Kč (v případě podání na klasickém 
tiskopise přihlášky ke studiu) nebo ve výši 450,- Kč (v případě podání přihlášky elektronicky)  

• úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,  
•  úředně ověřený doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky z jazyka  (pokud uchazeč   

 neabsolvoval státní jazykovou zkoušku  prokazuje znalosti odborné terminologie zvoleného  
               světového jazyka u přijímací zkoušky). 
 
Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se uskuteční 7. září 2009.  
Přijímací zkouška má ústní formu a koná se před přijímací komisí. Uchazeč o studium při přijímací 
zkoušce prokazuje odborné znalosti a předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. Při prověřování 
odborných vědomostí uchazeč prokazuje znalosti získané v navazující formě studia z předmětů 
mikroekonomie, makroekonomie, ekonomických teorií, matematicko-statistických metod. Součástí 
přijímací zkoušky je rozprava k tématu disertační práce, které uchazeč uvedl v přihlášce ke studiu.  
V případě, že uchazeč nepřiložil k přihlášce úředně ověřený doklad o vykonání státní jazykové 
zkoušky, probíhá část přijímací zkoušky k prověření znalostí odborné terminologie ve zvoleném cizím 
světovém jazyce. 



 
Termíny: 
 zahájení přijímací zkoušky:   7. 9. 2009  
 ukončení přijímací zkoušky: 7. 9. 2009  
 vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: do 20. 9. 2009  
 vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: do 30 dnů ode dne   

doručení žádosti o přezkoumání rozhodnutí  
 
Náhradní termín bude realizován podle potřeby. 
 
O přijetí uchazečů ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. 
 
Uchazeč má možnost nahlédnout do svých materiálů majících význam pro rozhodnutí o přijetí ke 
studiu podle § 50 odst. 6 citovaného zákona, a to nejlépe po předchozí domluvě s vedoucím Ústavu 
doktorských studií. 
 
Všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu ve stanovené lhůtě, bude zaslána do 31. 8. 2009 
pozvánka s časovým harmonogramem přijímací zkoušky.  
 
Informace o výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny do 15 dnů po skončení přijímacího řízení 
na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a na 
internetových stránkách fakulty: www.opf.slu.cz/uds  
 
 
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., v.r. 
děkan 
 
Informace k zaplacení poplatku za přijímací řízení  
 

Výše poplatku  Poznámka 

450 Kč 
za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací 
zkoušky a uchazeč si podal přihlášku elektronicky 

500 Kč 
za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací 
zkoušky a uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise  

 
Název adresáta:  
Slezská univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné  
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná  
IČ: 47813059  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava  
Účet: 101285316/0300  
Konstantní symbol pro platbu převodem: 558  
Konstantní symbol pro poštovní poukázku: 179  
Variabilní symbol pro banku: 0275000209  
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče 
 
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2  


