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Informace pro nově přijaté doktorandy
• Zápis do studia probíhá na oddělení pro vědeckou činnost v úředních hodinách od 1.2. do 24.2.2023 a od 1.9.

do 30.9.2023
Úřední dny v ZS 2022/23
Po Ut Stř
9-12.00 a od 13.30-15.00

• Hlavní výdejní centrum průkazů prostorách   UK Point přízemí Praha 1 - Celetná 13
Provozní doba:
pondělí–čtvrtek: 900–1200, 1230–1800

pátek: 900–1200, 1230–1600

• Informace o   ubytování  a   stravování  naleznete na stránkách   Kolejí a menz UK .

•   Metodické návody práce s aplikací SIS "Individuální studní plán Ph.D. studentů" - ISP student
  AJ videonávod vkládání výsledků do OBD
  Videoseminář o práci v SIS, ISP pro uchazeče
  Videoseminář - Jak požádat o GAUK
  Návod pro distanční zápis do studia

• Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky   Kurzů a seminářů pro doktorské studium na
PedF UK  v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo
příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též
zveřejňovány v sekci   Aktuality .

• Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina
Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz
Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při první hodině.

• Zájmové předměty pro rozšíření kompetencí nabízené RUK CUNI   Vzdělávací portál CUNI
• První povinností doktoranda je vložit ISP (Individuální studijní plán) do SIS a postoupit tento plán školiteli v términu

od 1.10.2023 až 14.11.2023 (příp. od 1.3.2023 až 14.4.2023)
V následujících letech studia je povinností doktoranda v každém roce studia vložit do SIS podklady pro ROČNÍ
HODNOCENÍ ISP do 30. 9., které pak následně zhodnotí školitel a oborová rada doktorského studia.

•   Metodické návody práce s aplikací SIS "Individuální studní plán Ph.D. studentů" - roční hodnocení (RH student)

• Párování publikační činnosti v ročním hodnocení po vložení publikačního výsledku do OBD viz
  Návod na vkládání výsledků (včetně publikací) do aplikace OBD

• Informace o zahraničních studijních pobytech (  Erasmus ,   Fond mobility  a další) jsou k dispozici na stránkách 
Oddělení pro zahraniční vztahy    Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů

Povinnost využívat modul „Evidence stáží“ v aplikaci SIS
• Potvrzení o studiu obdrží doktorand na oddělení pro vědeckou činnost; možno tisknout přímo ze SIS

https://cuni.cz/UK-3249.html
https://rehos.cuni.cz/crpp/
https://kam.cuni.cz/kam-20.html
https://kam.cuni.cz
PEDF-306-version1-isp_rh_navody.zip
https://drive.google.com/file/d/1To1a7X_ldQ5bmBWAvgYSkvscvY_L9JhA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13yfuPIVNK6pGZtr5nzJS7g34BGdablbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11qUPxMJRWfHBjYyZ2zUlxbljZLZZL-ah/view?usp=sharing
https://tarantula.ruk.cuni.cz/PEDF-309.html
https://tarantula.ruk.cuni.cz/PEDF-309.html
https://tarantula.ruk.cuni.cz/PEDF-86.html
https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2#
PEDF-306-version1-isp_rh_navody.zip
PEDF-306-version1-navod_na_vkladani_vysledku_do_aplikace_obd_dokt.docx
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://www.pedf.cuni.cz/PEDF-393.html

