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Informace pro studenta Ph.D. studia
• školitelky a školitelé studentů doktorského studia – přípravy návodů, konzultační činnost

Opatření rektora k odměnám školitelům Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském
studijním programu č. 36/2021 (k dispozici v české verzi   ZDE  a anglické verzi   ZDE ). Obsahuje v příloze
editovatelný vzor příkazní smlouvy s externími školiteli.
Metodický online kurz pro školitele (k dispozici v české verzi   ZDE  a v anglické verzi   ZDE ).
Seminář pro nové školitele v rozsahu 1,5 hodiny (k dispozici aktualizovaný záznam z přednášky pro školitele   ZDE ).
předsedkyně a předsedové oborových rad doktorských studijních programů UK – podpora nyní řešena a priori
skrze koordinační rady doktorského studia – seznam členů   ZDE  (rozesílány metodické a strategické materiály
k dispozici, zřízení jednotného informačního prostřední MS Teams; úprava rozhraní v SIS pro lepší správu modulu
phdisp.

• Rozvoj vzdělávání pro doktorandy  ve snaze poskytnout doktorandům reprezentativní portfolio kurzů nad rámec
již existující podpory kurzů tzv. měkkých dovedností na jednotlivých fakultách v českém a anglickém jazyce

- Realizace projektu  Platformy doktorského studia s cílem navýšení počtu soft skills kurzů poskytovaných RUK
v českém (  ZDE ) a anglickém (  ZDE ) jazyce; chystáme propagaci jednotného Moodle prostředí pro doktorandy
- správa vlastního  webu k doktorskému studiu na UK v českém (  ZDE ) a anglickém (  ZDE ) jazyce
- realizování (třetího ročníku) Welcome Day pro doktorandy v českém (  ZDE ) a anglickém (  ZDE ) jazyce pro nové
studenty doktorského studia na UK
- blok k doktorskému studiu v rámci   Adaptační kurz pro nové cizojazyčné studenty UK  (  ZDE )
- příprava návodů pro práci v SIS a dalších návodů k organizaci studia v českém (  ZDE ) a anglickém (  ZDE ) jazyce
- roční anonci Univerzity Karlovy na portálu FindAPhd.cz (  ZDE )

•   Opatření děkana č. 32/2020 Tvorba, kontrola a hodnocení individuálních studijních plánů v doktorských studijních
programech/oborech
  Opatření děkana č. 12/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023 na PedF UK pro prezenční i
kombinovanou formu doktorského studia
  Opatření děkana č. 7/2021 Harmonogram akademického roku 2020/21 na PedF UK pro prezenční i kombinovanou
formu doktorského studia .

  Přihlašování uživatelů do SIS
  Metodické návody práce s aplikací SIS "Individuální studní plán Ph.D. studentů" - roční hodnocení (RH)
  Návod na vkládání výsledků (včetně publikací) do aplikace OBD

  Žádost o SDZ (POUZE OBOR PEDAGOGIKA)
  Žádost o obhajobu disertační práce (POUZE OBOR PEDAGOGIKA)

• Povinnost využívat modul „Evidence stáží“. v aplikaci SIS
Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se
v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost

•   Obecné informace pro studenta doktorského studia

•   Univerzita Karlova - DOKTORSKÉ STUDIUM

• Informace o zahraničních studijních pobytech (  Erasmus ,   Fond mobility  a další) jsou k dispozici na stránkách
  Oddělení pro zahraniční vztahy

•   UK Point - Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů

https://cuni.cz/UK-11325.html
https://cuni.cz/UKEN-1485.html
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9334#section-0
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12254
https://www.youtube.com/watch?v=PanfjLsN4Hw
https://phd.cuni.cz/PHD-30.html
https://phd.cuni.cz/PHDEN-41.html
https://phd.cuni.cz/PHD-1.html
https://phd.cuni.cz/PHDEN-1.html
https://phd.cuni.cz/PHD-236.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSCEN-163.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7Id6nhsg_vfUOyujNheFCszwBiYgUlS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7Id6nhsg_vfUOyujNheFCszwBiYgUlS
https://phd.cuni.cz/PHD-61.html
https://phd.cuni.cz/PHDEN-46.html
https://www.findaphd.com/phds/program/phd-studies-at-charles-university/?i1723p5416
https://www.cuni.cz/UK-4442.html
PEDF-88-version1-isp_rh_navody.zip
PEDF-88-version1-navod_na_vkladani_vysledku_do_aplikace_obd_dokt.docx
PEDF-88-version1-pedf_312_version1_formular_sdz_pedagogika.docx
PEDF-88-version1-pedf_312_version1_formular_obhajoba_pedagogika.docx
https://www.cuni.cz/UK-26.html
https://tarantula.ruk.cuni.cz/PEDF-170.html
https://tarantula.ruk.cuni.cz/PEDF-172.html
https://tarantula.ruk.cuni.cz/PEDF-166.html
https://phd.cuni.cz/PHD-1.html

