
 
 
Evidence stáží – SIS – Podmínky uznání zahraniční stáže a FAQ 
 

Povinnost evidence zahraniční stáže v SIS a podmínky uznání stáže jsou definovány v rámci 

platného Opatření děkana č. 26/2021 - Standardy doktorského studia na PedF UK. 

1. TYP STÁŽE  

 Pokud nelze zadat typ stáže z číselníku (jedná se o způsob financování - např. Erasmus+, 

program Aktion, Fond mobility etc.), zadejte „69-JINÁ FORMA STÁŽE“, případně „63-

SAMOPLÁTCE NA STÁŽI“. Čerpáte-li na výjezd mimořádné účelové stipendium PedF, zadejte 

„62-UNIVERZITNÍ/FAKULTNÍ STIPENDIUM“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ačkoli je v SIS stáž označená jako jiná forma stáže, jedná se v rámci plnění ISP o stáž 

zahraniční. Doporučujeme vložit při zakládání položky v evidenci stáží přílohy v pdf 

(souhlas školitele, zvací dopis/akceptační dopis).  

 Každá stáž, která bude vykazována jako splnění povinnosti „zahraniční stáž“, musí 

být evidována na Oddělení pro zahraniční vztahy (OZV). V případě, že realizaci stáže 

student před plánovaným výjezdem neřeší ve spolupráci s OZV, nelze takovou stáž 

uznat jako zahraniční, a to ani zpětně!!! 

 Stáže, které nejsou řešeny a evidovány v součinnosti s OZV, budou v SIS aplikaci 

„Evidence stáží“ zamítnuty!!! 
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2. PROČ SE MI NEZOBRAZUJE STÁŽ JAKO UZNANÁ? 

 Pokud jste zadali správně údaje do „SIS-Evidence stáží“, je nutné vždy v aplikaci 

Vaši přihlášku odeslat (viz obrázek níže). 

 

 

 

 

 Stav žádosti se změní na „podaná studentem“ a referent se záznamem může dále 

pracovat. Jakmile ji referent přijme v SIS, stav žádosti je ve fázi „přijata studijním 

oddělením“. 

 Pokud nejsou údaje kompletní/správné, může Vám referent žádost v aplikaci vrátit zpět 

k přepracování. Spojte se s OZV, vše opravte a zpět odešlete doplněnou přihlášku, aby 

s ní bylo možné pracovat dále. 

 

 Pokud není stáž evidována v souladu s OPAD č. 26/2021 - Standardy doktorského 

studia na PedF UK, taková stáž bude zamítnuta. 

3. JAK POZNÁM, ŽE MI BYLA ZAHRANIČNÍ STÁŽ UZNÁNA? 

 V SIS se u záznamu objeví stav „uskutečněná“ s výsledkem „v původním 

rozsahu“/“opraveno“ (v závislosti, zda byla stáž uskutečněna v původním termínu, či po 

konzultaci s OZV došlo ke změně termínu). Po odeslání přihlášky může záznam upravovat 

pouze odpovědný referent. 

 Pouze uznanou zahraniční stáž lze v SIS vykázat jako splněnou povinnost „zahraniční 

stáž“ a následně párovat v rámci ročního hodnocení doktoranda. 

 Pokud Vám povinnost nelze párovat, obraťte se na referenta Oddělení pro vědeckou 

činnost.  

 Vykazování plnění povinností v rámci ISP není v gesci OZV!!! 


