Doktorský studijní program (katedra výtvarné výchovy)
Specializace v pedagogice
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) 

Cíl studia 
Příprava vědeckých pracovníků pro teoretickou výzkumnou a odbornou činnost v následujících oblastech: vědecko-pedagogická činnost na katedrách výtvarné výchovy na VŠ, výzkumná, vědecká a organizační práce v institucích zaměřených zprostředkování umění a na animace kulturního dědictví na tuzemské i mezinárodní úrovni (kulturologický výzkum v oblasti vnímání a prezentace výtvarného umění).
Profil absolventa
Absolvent doktorského studia by měl být schopen realizovat nezávisle tvůrčí odbornou činnost a vést vědecko-výzkumnou práci jednak dle specifického zaměření své dizertační práce a jednak dle potřeb aktuálního zaměření kateder výtvarné výchovy na VŠ nebo jiných vědeckých institucí.
 Předpoklady
Absolvent magisterského studijního programu vysoké školy univerzitního typu, oboru učitelství výtvarné výchovy pro druhý stupeň základních škol nebo školy střední,  nebo absolvent s titulem Mgr. v oboru příbuzném souvisejícím s výtvarným uměním a pedagogikou (u absolventa neučitelského oboru je vyžadováno pedagogické minimum absolvované na katedře pedagogiky některé z univerzit ČR), titul magistr (Mgr. či MgA. nebo PhDr., event. PaedDr.). Dále viz požadavky k přijímací zkoušce.
Státní doktorská zkouška
Státní doktorskou zkoušku je možno vykonat po úspěšném složení dílčích zkoušek. Je zaměřena na tematickou oblast dizertační práce a na odborné znalosti studenta v základních a s oborem spřízněných disciplínách. 
Dizertační práce
Dizertační práce je vědecké pojednání o tématu, které je aktuální pro daný obor. Kromě vědeckého charakteru má také povahu tvůrčí. Student v ní shrnuje výsledky svého několikaletého bádání a zhodnocuje téma z nového úhlu pohledu. V svých zkoumáních zvoleného tématu pracuje samostatně, avšak může se ovšem opřít o výsledky týmové práce konané v rámci vědecké činnosti uskutečňované ve spolupráci s dalšími doktorandy nebo s akademickými pracovníky na fakultě nebo na jiném vědeckém pracovišti.
Student se zpravidla orientuje na téma, které koresponduje s výzkumným zaměřením školícího pracoviště. Výběr tématu je schvalován oborovou radou. Doktorská studia jsou zakončena obhajobou dizertační práce před komisí, která posuzuje inovativní a vědeckou úroveň práce a její přínos praxi. 
 








