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Pozvánka k  přijímací zkoušce   

 

 
 
Vážená uchazečko, vážený uchazeči o přijetí ke studiu v  doktorských studijních oborech,  
 
podal/a jste přihlášku k doktorskému studijnímu oboru Archeologie na Filozofické fakultě  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích. Přijímací zkouška má formu pohovoru, pohovor 
se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan fakulty na návrh příslušné oborové rady 
doktorského studia.  
 
Cílem přijímacího pohovoru je ověřit faktografické a metodologické znalosti příslušného 
oboru, předpoklady uchazeče ke studiu, tj. především schopnost samostatné vědecké práce 
a uchazečovy představy o zaměření jeho doktorského studia a tématu jeho disertační práce.  
 
Text rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí v doktorském studijním oboru Archeologie  
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích v akademickém roce 
2019/2020 najdete na webových  stránkách   stránkách  http://www.ff.jcu.cz/documents/1083
2/330591/podm%C3%ADnky+Ph.D.+2019_2020+Archeologie/dbc35f9e -3775-48c0-9aeb-
39d88aeefaea. 

 
Přijímací zkouška k doktorskému studiu se koná:  
 

 Archeologie – prezenční i kombinovaná forma (ARCHp, ARCHk)  
16. září 2019 v 12.30 hodin – zasedací místnost Z1 (2. patro budovy FF JU)  
 
Ke zkoušce s  sebou přineste: 
1. platný občanský průkaz,  
2. tuto pozvánku  
3. v případě, že jste k  přihlášce k  doktorskému studiu nedoložil/a požadované materiály 

(podrobný životopis, úředně ověřenou kopii diplomu, údaje o praxi, soupis publikací, teze 
zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k  širšímu 
zaměření disertační práce), přineste tyto materiály s  sebou.   

 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v  portálu STAG 
(https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec) do tří dnů od rozhodnutí děkana o přijetí, 
nebo nepřijetí uchazeče ke studiu. Uchazeči budou o výsledcích písemně informováni do 
sedmi pracovních dnů po ukončení přijímacího řízení.  
 
Zápis přijatých do 1. ročníku studia proběhne v  pátek 4. října 2019 v  9.30 hodin  v zasedací 
místnosti Z1 (2. patro budovy FF JU).  
 
 

 
 
S pozdravem 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r. 
děkan 
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