Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech na FSS MU
v akademickém roce 2020/2021
Podzimní běh přijímacího řízení – studium od semestru jaro 2021
Termín pro podání přihlášky:

1. 8. 2020 – 30. 11. 2020

Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky:

15. 1. 2021

*

Termín přijímací zkoušky :

18. 2. 2021

Jarní běh přijímacího řízení – studium od semestru podzim 2021
Termín pro podání přihlášky:

1. 1. 2021 – 30. 4. 2021

Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky:

31. 5. 2021

Termín přijímací zkoušky*:

24. 6. 2021

Přihlášku je možné podat pouze elektronicky http://is.muni.cz/prihlaska
*Každý uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení, dostane prostřednictvím e-přihlášky pozvánku ke zkoušce.
Podmínky pro účast v přijímacím řízení
▪ Podání přihlášky a vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky v termínu.
▪ Zaplacení nevratného režijního poplatku pro přijímací řízení ve výši 700,- Kč.
▪ Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu daného nebo příbuzného
programu.
Doplňující materiály k přihlášce
Ve stanoveném termínu vložte do své e-přihlášky:
▪ výzkumný záměr pro zpracování disertační práce (cca 3 normostrany) s uvedením jména případného školitele.
▪ strukturovaný profesní životopis
▪ absolventi mimo MU úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, absolventi MU běžnou kopii. Uchazeči mimo
MU, kteří aktuálně ukončují magisterské studium a ještě neobdrželi diplom, odevzdají v případě návrhu na přijetí ke
studiu nejpozději u zápisu doklad o absolvování magisterského studia. Uchazeči z MU, kteří aktuálně ukončují
magisterské studium a ještě neobdrželi diplom, odevzdají v případě přijetí po obdržení diplomu jeho kopii na Úsek
doktorského studia. Uchazeči, kteří studovali v zahraničí (mimo studií na Slovensku) musí prokázat řádně ukončené
studium v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. „obecná
nostrifikace“) Podrobné informace: https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani/obecne
b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání rovnocenném v ČR bez dalšího postupu. Týká se Maďarska,
Polska, Slovinska a Německa.
▪ dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání (s povinnými přílohami), který bude ověřen přímo na zahraničním
oddělení FSS MU pouze pro účely studia ve studijním programu, do kterého se uchazeč hlásí. Poplatek za tento
způsob ověření zahraničního vzdělání činí 750,- Kč. Podrobné informace: https://www.fss.muni.cz/prouchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni#overeni_zahranicniho_vzdelani
▪ seznam publikovaných prací, případně kopie publikací (pokud jste již publikovali)
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Obsahem přijímací zkoušky je:
▪ odborná rozprava nad předloženým disertačním projektem, přičemž se posuzuje jeho odborná úroveň a současně
soulad s výzkumnými záměry a granty pracoviště, na které se uchazeč o DSP hlásí,
▪ prověření znalosti angličtiny (na úrovni B2 evropské klasifikace),
▪ prověření znalostí z programu, zejména pokud uchazeč studoval na magisterské úrovni jiný program.
Komise přihlíží také k doloženým publikacím a hodnotí předpoklady uchazeče/uchazečky pro samostatnou vědeckou a
výzkumnou činnost.
Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí (maximální počet je 100 bodů)
Environmentální studia

60

Klinická psychologie

60

Mediální a žurnalistická studia

60

Mezinárodní vztahy a evropská politika

60

Politologie

60

Politologie se specializací Bezpečnostní a strategická studia

60

Psychologie se specializací Obecná psychologie

60

Psychologie se specializací Pedagogická psychologie

60

Psychologie se specializací Psychologie práce

60

Psychologie se specializací Sociální psychologie

60

Psychologie se specializací Vývojová psychologie

60

Sociální politika a sociální práce

60

Sociologie

60

Sociologie se specializací Populační studia

60

Maximální počty přijatých uchazečů

prezenční

kombinovaná

forma

forma

Environmentální studia

4

2

Klinická psychologie

5

2

Mediální a žurnalistická studia

5

0

Mezinárodní vztahy a evropská politika

7

1

Politologie

5

1

Politologie se specializací Bezpečnostní a strategická studia

5

1

Psychologie se specializací Obecná psychologie

5

2

Psychologie se specializací Pedagogická psychologie

4

2

Psychologie se specializací Psychologie práce

2

0

Psychologie se specializací Sociální psychologie

5

2

Psychologie se specializací Vývojová psychologie

5

2

Sociální politika a sociální práce

5

5

Sociologie

6

1

Sociologie se specializací Populační studia

6

1
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Doporučujeme
▪ Před podáním přihlášky požádat o konzultaci na katedře příslušného programu např. zda je vaše téma v souladu
s projekty řešenými na pracovišti.
▪ K přijímací zkoušce přinést magisterskou diplomovou práci.
▪ Součástí elektronické přihlášky je název tématu disertační práce, název tématu anglicky a jméno předpokládaného
školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh
projektu. V této věci můžete také kontaktovat předsedu příslušné Oborové rady. Složení oborových rad a seznam
školitelů naleznete u konkrétního programu na stránce https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium.
Informujeme
▪ Přihlášku lze podat do programů na stránce https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium do
prezenční nebo kombinované formy studia. Studium v programech vyučovaných v českém jazyce je bezplatné.
▪ Studující prezenční i kombinované formy studia mají stejné studijní povinnosti, studující prezenční formy mají další
povinnosti související s potřebami školitelského pracoviště. Studující prezenční formy studia pobírají ve standardní
době studia měsíční stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu ve výši 12 000,- Kč.
▪ Disertační práci lze předložit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Kontakt
Studijní oddělení, úsek doktorského studia FSS MU, Mgr. Michaela Burgetová, Joštova 10, 602 00 Brno
e-mail: dsp-info@fss.muni.cz
tel.:

549 49 5953

web:

https://www.fss.muni.cz/student/doktorske-studium

doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
proděkan pro výzkum a doktorské studium
Zpracovala: Mgr. Michaela Burgetová
V Brně dne 27. července 2020
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