Ph.D. RELIGIONISTIKA (podmínky přijímacího řízení na akad. rok 2015/2016)
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské (čtyřleté)
MPP: 2; U/P: 3/1
počet uchazečů a přijatých v minulém akademickém roce (U/P) a maximální počet přijímaných (MPP)
je společný pro prezenční i kombinovanou formu studia
Obecné podmínky
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 7. 5. 2015
Náhradní termín přijímací zkoušky: 24. 6. 2015
Ve všech ostatních bodech platí Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2015
(doktorské studium), a to včetně řádného termínu přijímací zkoušky (15.–16. 6. 2015).
Oborové požadavky
Přijímací zkouška: jednokolová, ústní
Obsah, předmět přijímací zkoušky:
1) odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce; 0–30 bodů
Nad projektem je veden odborný rozhovor, jenž má prověřit jak znalosti obecně teoretických základů
oboru, tak i orientaci v problematice vážící se k připravovanému tématu disertační práce. Projekt
musí kromě jiného obsahovat souhrn stavu bádání v daném tématu, seznam dosud prostudované
literatury k tématu a metodu a nástin směru bádání.
2) posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče; 0–15 bodů
Posuzována bude především diplomová práce, kterou je uchazeč povinen do 31. 5. 2015 odevzdat na
sekretariát Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (standardně obhájenou práci i s posudky, případně
práci připravenou k podání či obhájenou a následně přepracovanou).
3) prokázání znalostí ze studia odborné literatury; 0–15 bodů
Požadována je (a) hlubší znalost alespoň jednoho náboženského okruhu v rozsahu literatury
předepsané pro předmět Vybraný náboženský okruh u BZK z religionistiky na Ústavu filosofie a
religionistiky FF UK (viz http://ufar.ff.cuni.cz/5/statni-zaverecna-zkouska-v-bakalarskemstudiu#Okruh); (b) praktická znalost alespoň jednoho pramenného jazyka tam, kde si to žádá povaha
projektu. Nebude-li uchazeč s to ji doložit odpovídajícími atesty z předchozího studia, budou jeho
znalosti ověřeny u přijímací zkoušky. V odůvodněných případech je možné znalost pramenného
jazyka nahradit jinou odborností potřebnou pro studium (psychologie, sociologie apod.).
Oborová rada nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální
volbu. Návrhy témat uchazečů a možné školitele je třeba předem projednat s předsedou oborové
rady.
Předsedou oborové rady je doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D., kontakt: radek.chlup@ff.cuni.cz
Uchazeč musí v rámci přijímací zkoušky dále prokázat znalost alespoň dvou světových jazyků, přičemž
se musí jednat o jazyky ve vztahu k danému projektu relevantní (tj. takové, v nichž je k danému
tématu k dispozici zásadní akademická literatura). Nebude-li uchazeč s to tuto znalost doložit
odpovídajícími atesty z předchozího studia ani přečtením namátkou vybraných cizojazyčných textů
přímo u přijímací zkoušky, bude studium druhého jazyka zahrnuto do jeho individuálního studijního
plánu. Výjimkou jsou případy, kdy se přijímací komisi znalost dvou jazyků pro daný projekt nebude
jevit jako nepostradatelná.

