V Praze dne 2. srpna 2019
Č. j.: 99/12911/19

VÝNOS DĚKANA č. 3/2019
O DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM
PROGRAMU P2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2019/2020

Podle odstavce Mimořádné termíny, který je uveden v Podmínkách pro přijetí
k doktorskému studiu („Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro
přijímání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu dle platné
akreditace na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije,
zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného
harmonogramu tohoto mimořádného termínu.‘‘) děkan Fakulty strojní Českého
vysokého učení technického v Praze
STANOVUJE
MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA FAKULTĚ STROJNÍ
ČVUT V PRAZE SE ZÁPISEM DO AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 (od 1.10.2019),
KTERÝM SE MĚNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU TAKTO:
MIMOŘÁDNÝ TERMÍN JE VYPSÁN POUZE PRO NEOBSAZENÁ RÁMCOVÁ TÉMATA
Z KONKURZU PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020.
V ostatních bodech zůstávají původní Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu
zveřejněné v listopadu 2018 v platnosti a mění se pouze časový harmonogram.
(1)
TERMÍN
V případě nedodržení termínu uvedeného v následujících bodech 1 až 3 nebude
přijímací řízení vůbec zahajováno nebo bude automaticky ukončeno.
1. Podání přihlášky
a) Uchazeči, kteří již podali přihlášku v řádném termínu přijímacího řízení, zašlou
písemné vyjádření o převodu této přihlášky do mimořádného termínu přijímacího
řízení.

b) Uchazeči, kteří podávají nově přihlášku až v tomto mimořádném termínu
přijímacího řízení, musí vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s přílohami
(formulář na https://www.fs.cvut.cz/studium/doktorske-studium-2/informace-o-prijimacim-rizeni-2/)
DORUČIT OSOBNĚ, POŠTOU NEBO V ZASTOUPENÍ
nejpozději do středy dne 4. září 2019 do 11.00 hodin
na Oddělení pro VaV Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 --- Dejvice,
přízemí místnost č. A1-15.
2. Termín ústní přijímací zkoušky.
Tyto zkoušky budou probíhat pro toto mimořádné přijímací řízení na Fakultě
strojní ČVUT v Praze
pouze v termínech od středy dne 11. září 2019 do úterý dne 17. září 2019 na
jednotlivých ústavech Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Určený termín pro daný ústav/odbor je konečný, je závazný, je poslední možný.
Místnost, kde přijímací zkoušky proběhnou, bude uvedena v pozvánce zaslané
doporučeně uchazeči.
3. Konání zápisů do studia a ověřování splnění podmínek pro přijetí
Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu končí nejpozději dnem zápisu do
studia, který je stanoven na 23. září 2019 od 9:00 hod. nebo od 13:00 hod. (hodina
podle možností uchazeče) na Oddělení pro VaV FS ČVUT (klub č. 18 v přízemí).
Tento termín je konečný, je závazný, je poslední možný a uchazeči na něj již
nebudou individuálně zváni.
Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno přímo v den zápisu oproti
odevzdanému potvrzení o absolvování magisterského stupně vydaném
Oddělením studijním příslušné fakulty (pokud toto již nebylo dodáno v dřívějším
termínu).

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., v.r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

