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Směrnice děkana č. 1/2020
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na FEKT VUT v Brně

ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1)

Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu (dále jen „Pravidla“) platí pro
čtyřleté doktorské studijní programy akreditované pro prezenční i kombinovanou formu výuky
v českém jazyce:
 Biomedicínské technologie a bioinformatika
 Elektronika a komunikační technologie
 Informační bezpečnost
 Kybernetika, automatizace a měření
 Mikroelektronika a technologie
 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 Teleinformatika
 Teoretická elektrotechnika

a akreditované pro prezenční i kombinovanou formu výuky v anglickém jazyce:
 Cybernetics, Control and Measurements
 Electronics and Communication Technologies
 Electronics and Information Technologies
 Microelectronics and Technology
 Power Systems and Power Electronics
 Teleinformatics
 Theoretical Electrical Engineering
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
(dále jen FEKT VUT).
(2)

Přijímání uchazečů o studium na FEKT VUT se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. O vysokých školách
(dále jen Zákon), Statutem VUT, Směrnicí Posuzování zahraničního vzdělání u uchazečů o
studium na VUT v rámci přijímacího řízení (dále jen Směrnice o posuzování vzdělání), Statutem
FEKT a těmito Pravidly.

(3)

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia
v magisterském studijním programu, viz § 48 a § 49 Zákona.

(4)

Přijímání ke studiu se uskutečňuje přijímacím řízením, které (dle čl. 7 Statutu VUT):
a) se vyhlašuje veřejně v souladu s § 49 odst. 5 a 6 Zákona,
b) nebo je zahájeno na žádost uchazeče, který studuje v jiném studijním programu, chce
studium ukončit a pokračovat ve studiu v obdobně zaměřeném studijním programu na
FEKT VUT (uchazeč se zájmem o přestup).

(5)

O přijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty. Děkan jmenuje přijímací komise, které řídí průběh
přijímacího řízení na jednotlivých programech a předkládají děkanovi návrh rozhodnutí
o přijetí ke studiu. Předsedy komisí bývají zpravidla předsedové oborových rad.

(6)

V zákonném termínu před zahájením přijímacího řízení bude pro doktorský studijní program
rozhodnutím děkana stanoven a ve veřejné části internetových stránek fakulty publikován:
 nejvyšší počet přijímaných studentů do jednotlivých forem studia (prezenční,
kombinovaná),
 manipulační poplatek za přijímací řízení v souladu s rozhodnutím rektora,
 termín pro podání přihlášky,
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adresa pro doručení přihlášky,
termín přijímacích zkoušek,
náhradní termín přijímací zkoušky,
termín nahlédnutí do materiálů.

(7)

Studium v doktorském studijním programu lze absolvovat formou prezenční nebo
kombinovanou.

(8)

Děkan může vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení v případě, že nebudou naplněny kapacitní
možnosti fakulty. Termín pro podání přihlášky a konání přijímací zkoušky bude stanoven
rozhodnutím děkana a zveřejněn na internetových stránkách fakulty a na úřední desce
nejpozději do týdne po řádném termínu konání přijímací zkoušky.

ČLÁNEK 2 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
(1)

Do přijímacího řízení může být zařazen pouze uchazeč, který ve stanoveném termínu podá
platnou přihlášku ke studiu na FEKT VUT.

(2)

Přihláška ke studiu se podává zpravidla elektronicky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím
řízením je v daném akademickém roce stanoven směrnicí rektora (§ 58 odst. 1 Zákona a článek
13 Statutu VUT) a je nevratný. Bankovní spojení se zobrazí na internetových stránkách VUT po
odeslání elektronické přihlášky. Pokud uchazeč stanovený poplatek neuhradí nejpozději do
termínu pro podání přihlášky, přijímací řízení uchazeče nebude zahájeno.

(3)

Uchazeči o studium v přihlášce uvedou program a téma uvažované disertační práce. Studijní
program a téma uvažované disertační práce si uchazeči vyberou na fakultních internetových
stránkách. Témata jsou zveřejněna zpravidla v průběhu dubna na příslušných ústavech FEKT
VUT v Brně a na internetových stránkách FEKT.

(4)

Povinnými přílohami přihlášky jsou:
 Úředně ověřená kopie diplomu o dosaženém vysokoškolském vzdělání. Uchazeči, kteří
získali vysokoškolské vzdělání mimo Českou republiku nebo mimo státy, se kterými má
Česká republika uzavřenou ekvivalentní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti
dokladů o vzdělání, musí podstoupit proces stanovený Zákonem (§48) a směrnicí rektory
VUT o Posouzení zahraničního vzdělání pro přijímací řízení na VUT v platném znění.
 Životopis uchazeče v českém nebo anglickém jazyce.
 Applicant Statement, ve kterém uchazeč popisuje svůj zájem o téma studia, své předešlé
aktivity (zkušenosti z praxe, vlastní výzkum, účast na projektech apod.) v dané oblasti,
očekávané výsledky. Applicant Statement je psán anglickém jazyce v rozsahu maximálně 2
strany A4.
Tyto přílohy jsou jako PDF soubory přikládány k elektronické přihlášce a originály uchazeč
předkládá při přijímací zkoušce.

(5)

Pokud termín přijímací zkoušky předchází v daném roce termínu státních závěrečných
zkoušek, dodá uchazeč kopii diplomu na vědecké oddělení dodatečně. Rozhodnutí o přijetí
bude v tomto případě odloženo až do doručení kopie diplomu na vědecké oddělení. U
absolventů FEKT VUT v Brně si vědecké oddělení děkanátu samo ověří složení státní závěrečné
zkoušky a poté vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu.

(6)

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na FEKT VUT se nevyžaduje.

3/4

Směrnice děkana č. 1/2020
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na FEKT VUT v Brně

ČLÁNEK 3 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
(1)

Přihlášení uchazeči jsou písemně pozváni k přijímací zkoušce, která probíhá ústní formou a
jejíž náplní jsou zejména:
 otázky k zaměření studia, přehledu z oboru disertace, motivaci pro studium,
 otázky obecně teoretické,
 ověření obsahu dosavadní tvůrčí činnosti,
 ověření znalostí anglického jazyka.

(2)

Uchazeči jsou povinni se dostavit k přijímací zkoušce v hodinu a den, který jim byl písemně
oznámen nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky. Náhradní termín lze povolit
pouze z vážných a doložených zdravotních či jiných závažných důvodů.

(3)

Předseda Rady studijního programu může na základě uchazečem podané žádosti
v odůvodněných případech rozhodnout o konání přijímací zkoušky formou
videokonferenčního hovoru.

ČLÁNEK 4 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
(1)

Uchazeč je přijat ke studiu, jestliže úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

(2)

S výsledkem přijímacího řízení budou uchazeči seznámeni písemně ve stanovené lhůtě.

(3)

Uchazeči, kteří byli vyrozuměni o nepřijetí, se mohou odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o nepřijetí k rektorovi VUT prostřednictvím děkana fakulty. Písemné
odvolání musí být uchazečem vlastnoručně podepsáno. Odvolání jiné osoby než uchazeče se
nezařazuje do odvolacího řízení.

(4)

Na základě § 50, odst. 6 Zákona má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které
mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Tuto možnost mohou studenti využít
pouze v termínu stanoveném rozhodnutím děkana.

ČLÁNEK 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)

Tato pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu byla schválena Akademickým
senátem FEKT VUT dne 17. prosince 2019.

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. v.r.

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. v.r.

předseda AS FEKT VUT v Brně

děkan FEKT VUT v Brně
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