
  

 

 

 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu  

do doktorských studijních programů na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci 
 

Studijní programy  

Aplikovaná mechanika 

Stavba strojů a zařízení 

Technologie a materiály 
 

Uchazeč se hlásí na vyhlášené téma, vypsané oborovou radou programu, a to ke konkrétnímu školiteli. Bližší 

informace o tématu poskytne uchazeči příslušné školicí pracoviště nebo budoucí školitel (je uveden u tématu 

disertační práce). 

Podmínky přijetí ke studiu 

1. řádné ukončení magisterského studia technického nebo přírodovědného zaměření, 

2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 
 

Uchazeč (s výjimkou občanů Slovenské republiky), který neabsolvoval maturitní zkoušku nebo BSP, NMSP nebo 

MSP v České republice, a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat znalost českého jazyka minimálně na 

úrovni B11.  

Uchazeč, který se hlásí ke studiu v anglickém jazyce, musí prokázat znalost anglického jazyka minimálně na úrovni 

B2 2. 

Počet přijímaných studentů 

Počet studentů, kteří mohou být ke studiu v DSP na FS TUL v akademickém roce 2018/2019 přijati, stanoví děkan. 
 

Přijímací řízení  

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na studijní oddělení FS TUL. Poskytnutí osobních údajů 
v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění povinné. Přijímací 
zkouška probíhá formou pohovoru před komisí. Komise pro přijímání studentů (dále jen Komise) hodnotí 
předpoklady a schopnosti uchazeče (odborné znalosti, studijní průměr, praxe, publikační činnost, znalosti jazyků 
aj.) s důrazem na zaměření plánovaného studia a tématu disertační práce.  

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky 

Komise se na základě dokladů předložených uchazečem, přijímacího pohovoru a posouzení kvality uchazeče 

rozhodne o doporučení nebo nedoporučení studenta ke studiu. Komise o svém rozhodnutí vytvoří souhrnné 

hodnocení, ve kterém uvede důvody svého rozhodnutí, které předloží děkanovi. V případě více uchazečů o jedno 

vypsané téma určí komise pořadí a doporučí k přijetí ke studiu uchazeče, který se umístil na prvním místě. O přijetí 

ke studiu rozhoduje na návrh zkušební komise děkan fakulty. 

 

Tato pravidla byla schválena AS FS dne 6. 6. 2018 viz § 27 odst. 1, písm. e) Zákona o VŠ a nabývají účinnosti dne 

7. 6. 2018. 

                                                           

1 Uchazeč prokazuje svou připravenost studovat v českém jazyce: 
• předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka 
• nebo předložením dokladu o úspěšném absolvování studia v bakalářském, navazujícím magisterském nebo magisterském 

studijním programu akreditovaném v českém jazyce 
• nebo jiným dokladem prokazujícím znalost českého jazyka na dané úrovni 
2 Uchazeč prokazuje svou připravenost studovat v anglickém jazyce: 
• certifikátem, jímž doloží znalost anglického jazyka. Jedná se o doklad prokazující znalost anglického jazyka na dané úrovni dle 

Seznamu standardizovaných zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
• nebo předložení dokladu o úspěšném absolvování studia v bakalářském, navazujícím magisterském nebo magisterském 

studijním programu akreditovaném v anglickém jazyce 


