Identifikační průkaz studenta
informace na http://www.cuni.cz/UK-1444.html
Doktorand obdrží v Informačně poradenském a sociálním centru přihlašovací jméno a heslo
do Centrální autentizační služby (CAS). Je mu přiděleno osmimístné číslo osoby, které je
vytištěno na identifikačním průkazu UK pod fotografií.
Smyslem existence CAS je zjednodušit uživatelům přihlašování k aplikacím tak, aby mohl
student používat stejné uživatelské jméno a heslo v níže uvedených systémech:
 Informační systém Studium zajišťující kompletní podporu studijní agendy
 Repozitář závěrečných prací (přehled závěrečných obhájených prací)
 Personální aplikace WhoIs (Aplikace WhoIs plní úlohu centrální evidence osob, organizační
struktury UK a personálních údajů)
 Aplikace Stipendia na podporu ubytování a Sociální stipendia (Aplikace určená studentům UK
k podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování a žádostí o sociální stipendium)
 Grantová agentura UK (Systém sloužící k podávání přihlášek projektů Grantové agentury UK
a k další administrativě spojené s celým životním cyklem projektů)
 Aplikace Erasmus (Aplikace určená studentům UK, sloužící k podávání a dalšímu zpracování
žádostí o zahraniční studijní pobyt v rámci programu LLP/Erasmus)
 Evidence publikační činnosti - OBD (Systém sloužící k centrální evidenci publikační činnosti
studentů a zaměstnanců UK)
 Evidence grantů a projektů (Systém určený k evidenci grantů a dalších financovaných projektů
řešených jednotlivými fakultami a dalšími součástmi UK)
 REHOS - podávání žádostí o ubytování
Informace o průkazech a jejich využitích na http://www.cuni.cz/UK-1444.html
Výdejní centra viz http://www.cuni.cz/UK-3249.html
Možnosti ubytování studentů:
Informace na http://www.kam.cuni.cz/
Ubytování studentů Univerzity Karlovy je řešeno prostřednictvím kolejí a menz. Žádosti
o ubytování mohou žadatelé podávat těmito způsoby:
 přímo do volné kapacity v ubytovacích kancelářích jednotlivých kolejí
 prostřednictvím webového elektronického prodejního portálu do volné kapacity
 prostřednictvím hodnotícího systému REHOS do kapacity vyčleněné pro hodnotící systém
 Studenti mohou též využít nabídky na ubytování v nadační Hlávkově koleji, pokud splňují
příslušné podmínky, bližší podmínky na adrese: http://www.cuni.cz/UK-57.html. Žádosti
se obvykle podávají do konce dubna na Rektorát Univerzity Karlovy v Praze.
Možnosti a formy studia v zahraničí:
Více informací na
http://www.cuni.cz/UK-3915.html
http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=830
Nadace a grantové agentury na podporu zahraničního studia viz
http://www.cuni.cz/UK-4797.html
 Erasmus+
 meziuniverzitní/fakultní dohody
 co-tutelle – doktorát od dvojím vedením (nutnost individuální Smlouvy o dvojím vedení disertační
práce)






mezinárodní smlouvy - DZS
stipendijní programy – DZS (CEEPUS, AKTION, Norské fondy a fondy EHP), DAAD,
stipendia Fulbrightovy komise, Stipendia francouzské vlády aj.
stipendijní nabídky konkrétních zahraničních univerzit, institucí, nadací apod.
jako freemover

Doktorandské stipendium:
Vyplácí se zpětně jako pravidelná, měsíčně se opakující částka. Nárok na doktorandské
stipendium vzniká v akademickém roce nejdříve počínaje měsícem říjnem (výplata
v listopadu).
Nárok na přiznání doktorandského stipendia
student doktorského studijního programu studuje v prezenční formě studia
neexistence překážek poskytnutí stipendia (viz Čl. 6 odst. 2,3,4 Stipendijního řádu UK
http://www.cuni.cz/UK-4309.html)
Limity přiznávaných doktorandských stipendií na PedF UK: viz Opatření děkana č. 6/2014
k výši doktorandského stipendia http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=22
Uznaná doba rodičovství
Viz Opatření rektora UK č.14/2013 - více informací na na http://www.cuni.cz/UK-5302.html
Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným
termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce
dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte. O evidenci uznané doby
rodičovství univerzitou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte. Žadatel je povinen
hlásit univerzitě veškeré změny mající vliv na evidenci uznané doby rodičovství.
Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy (IPSC)
IPSC nabízí studentům doktorského studia informační služby v celé šíři agendy IPSC, dále
kurzy, semináře a workshopy pro osobní rozvoj a rozvoj kompetencí, informační semináře
o možnostech zahraničních pobytů a také individuální poradenství. K dispozici je profesní
poradna, psychologická poradna (i pro zahraniční studenty v anglickém jazyce), sociálně
právní poradna a možnost koučinku. V rámci IPSC působí univerzitní Kancelář pro studenty
se speciálními potřebami. Služby IPSC jsou doktorandům poskytovány zdarma. Konkrétní
informace o obsahu agendy IPSC naleznete na adrese: http://www.cuni.cz/UK-122.html.
Grantová agentura UK (GA UK)
Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté. Zahájení řízení na udělení grantů pro každé
nové kolo grantové soutěže se každoročně vyhlašuje začátkem akademického roku opatřením
rektora, dostupného na webových stránkách UK a stránkách GA UK. Žádosti se podávají
v termínech zveřejněných v tomto opatření prostřednictvím internetové aplikace GA UK.
Bližší informace naleznete na: http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

