
                                  Slezská  univerzita v Opavě 
                                  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
 
 

 
Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program  

Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné  
pro akademický rok 2008/2009 

 
Schváleno  Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné dne 12.3.2008. 
 
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), v souladu s vyhláškou č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu 
přijímacího řízení na vysokých školách a po projednání v oborové radě dne 17. 1. 2008 
 

stanovuji 
 
následující podmínky přijetí ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě 
v Karviné pro akademický rok 2008/2009 
 
Doktorský studijní program pro akademický rok 2008/2009 
Studijní program Ekonomika a management 
Obor Podniková ekonomika a management 
 
Podmínkou přijetí ke studiu je: 

• dosažení vysokoškolského magisterského vzdělání  
• absolvování přijímací zkoušky. 
 

Součástí přijímacího řízení je zkouška, která se uskuteční 10. září 2008. Přihláška ke studiu se 
doručuje do 31. 7. 2008 na adresu:  
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, podatelna, Univerzitní 
nám. 1934/3, 733 40 Karviná  
 
Povinné přílohy přihlášky: 

• doklad o úhradě administrativního poplatku ve výši 600,- Kč (v případě podání na klasickém 
tiskopise přihlášky ke studiu) nebo ve výši 540,- Kč (v případě podání přihlášky elektronicky)  

• úředně ověřená kopie magisterského diplomu a dodatek diplomu nebo vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce (uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání jsou povinni 
odevzdat úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatek diplomu  nebo vysvědčení 
o SZZk při přijímací zkoušce). 

 
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 pokročilého kursu mikroekonomie, makroekonomie, 
ekonomických teorií, matematicko-statistických metod a znalosti odborné terminologie v cizím 
světovém jazyce, zvoleném uchazečem. 
Součástí přijímací zkoušky je rozprava k odborné písemné práci (v rozsahu 10 – 15 stran textu) 
uchazeče, ve které prokazuje zájem o studijní obor.  
Odborná písemná práce (ve třech výtiscích) je přílohou přihlášky ke studiu. 
 
Termín zahájení přijímací zkoušky 10. 9. 2008, termín ukončení přijímací zkoušky  10. 9. 2008 
 
Náhradní termín bude realizován podle potřeby. 
 



Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: do 25. 9. 2008. Případné žádosti o přezkoumání 
rozhodnutí budou vyřízeny do 30 dnů ode dne jejich doručení, nejpozději však do 31.10.2008. 
Termín skončení přijímacího řízení  je 31.10.2008. 
 
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, zašle Ústav doktorských studií 
další pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky – do 24. 8. 2008.  
 
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 – do 25. 9. 2008. 
 
 
 
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D.  v.r. 
děkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace k zaplacení poplatku za přijímací řízení 
 
 
Administrativní poplatek.  600,- Kč přihláška ke studiu (tiskopis SEVT) 
                                                                540,- Kč přihláška elektronicky 
Název banky:    ČSOB Ostrava 
Číslo účtu:    101285316/0300 
Konstantní symbol pro složenku: 0379 
Konstantní symbol pro banku:              308 
Variabilní symbol:   0275000108 
Specifický symbol:   rodné číslo uchazeče 
Převodová pošta:   702 00 Ostrava 


