
POKYNY K PODÁNÍ  P ŘIHLÁŠKY 
ke studiu v doktorském studijním programu na Obchodně  podnikatelské fakultě v Karviné 

 
ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:  

 

1.  na klasickém tiskopise 
nebo 
2.  elektronicky 

 

ad 1. 
Při podání přihlášky na klasickém tiskopise je nutno použít standardní formulář přihlášky 
(SEVT  49 146 0)  formátu A3 (dvojlist), není bohužel možno akceptovat přihlášku ve formátu A4. 
Ke správně vyplněnému, podepsanému tiskopisu přiložte požadované povinné přílohy přihlášky 
a zašlete na níže uvedenou  adresu. 
 

ad 2. 
Při podání  elektronické přihlášky   je nutno tuto zaslat i v tištěné podobě (výstup z elektronické 
verze).  Údaje na str. 1 (Střední škola), na str. 2 (Prospěch ze střední školy) a na str. 3 (Potvrzení 
lékaře) zájemci o doktorský studijní program nevyplňují. 
 

PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ P ŘIHLÁŠKY JE NUTNO P ŘIHLÁŠKU:  
1. vytisknout; 
2. ručně hůlkovým písmem dopsat  na l. stranu přihlášky  (dolů pod poslední rámeček)  téma 

disertační práce zvolené z nabídky na www.opf.slu.cz/uds -  Přijímací řízení 2008/2009; 
3. podepsat; 
4. přiložit doklad o úhradě administrativního poplatku; 
5. přiložit požadované povinné přílohy; 
6. odeslat na níže uvedenou adresu. 

 

POŽADOVANÉ POVINNÉ PŘÍLOHY P ŘIHLÁŠKY:  
1. doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady tohoto 

poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem (informace k úhradě administrativního 
poplatku naleznete v Podmínkách přijímacího řízení); 

2. notářsky ověřenou kopii magisterského diplomu, dodatek k diplomu nebo vysvědčení o SZZk 
(uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, odevzdají notářsky ověřenou 
kopii magisterského diplomu, dodatek k diplomu nebo vysvědčení o SZZk při přijímací 
zkoušce); 

3. odborná písemná práce ve třech vyhotoveních  (v rozsahu 10-15 stran). 
 

INFORMACE K  ZAPLACENÍ POPLATKU ZA P ŘIJÍMACÍ 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 
 

ADRESA K ZASLÁNÍ P ŘIHLÁŠKY:  
Slezská univerzita v Opavě 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
Ústav doktorských studií 
Univerzitní náměstí 1934/3 
733 40 Karviná  
 
Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez požadovaných příloh  nemohou být zařazeny do 
přijímacího řízení. 
 
 
Administrativní poplatek za přijímací řízení je nevratný.  


