Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

DODATEK K PŘIHLÁŠCE DO DOKTORSKÉHO
STUDIJNÍHO PROGRAMU
NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
v akademickém roce 2012/2013
Dodatek k elektronické přihlášce a požadované doklady je třeba odevzdat do 15. května 2012
Jméno a příjmení:

Rodné č.:

Doktorský obor:
Termín přijímací zkoušky:

I. termín 22. června 2012

II. termín 14. září 2012

Zvolený cizí jazyk pro přijímací zkoušku:*)
Ubytování na koleji:
Způsob financování:**)
*)

**)

Pokud chce uchazeč skládat přijímací zkoušku z jiného světového jazyka nežli angličtiny, zašle děkanovi nejpozději do 30. dubna 2012 žádost
se zdůvodněním. Děkan může ve výjimečných případech povolit zkoušku z jiného jazyka z důvodu zaměření disertační práce. Rozhodnutí
děkana v této věci uchazeč obdrží ještě před termínem podání přihlášky.

vyplňují pouze cizí státní příslušníci

Prohlášení o předchozích studiích od 1. ledna 1999
Prohlašuji, že jsem v doktorském studijním programu na vysokých školách v ČR od 1. ledna 1999 dosud:

od /den, měsíc, rok/:
kde:

do /den, měsíc, rok/:

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom důsledků vyplývajících z uvedení
z neúplných nebo nepravdivých údajů.
Datum:

Podpis uchazeče: …………………………………

Přílohy:
1) Odborný životopis
2) Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání
- kopie diplomu a závěrečného vysvědčení. Pokud uchazeč předpokládá ukončení studia v termínu po podání přihlášky a před konáním přijímací
zkoušky - přiloží k přihlášce ke studiu prohlášení o termínu předpokládaného ukončení studia. Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí,
přikládají ověřenou kopii nostrifikace dokladu o absolvování magisterského (Master´s Degree) stupně vysoké školy a získaného diplomu nebo
potvrzení o tom, že o ni požádali. Uvedené doklady o dosažení vysokoškolského vzdělání (včetně jejich případné nostrifikace) je uchazeč povinen
předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

3) Soupis publikovaných odborných prací
se stručnou anotací, příp. posudky těchto prací.

4) Vědeckou esej
na zvolené finanční, účetní téma nebo z oblasti teorie vyučování ekonomických předmětů v rozsahu do cca 10 stran A4. Součástí předložené vědecké
eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury pojednávající o této
problematice.

5) Ostatní
FORMULÁŘ FFÚ

