Individuální studijní plán – oborové rady
Jak ho najít
IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Pohled oborové rady > Schvalování a hodnocení
individuálních studijních plánů Ph.D.
Co vyplňuje student
Student na začátku studia návrh plánu na celé období. Dále na začátku každého semestru
vyplňuje návrh semestrální náplně pro daný semestr a ke konci semestru k dané náplni může
uvést zpětnou vazbu.
Co dělá oborová rada
Novým studentům schvaluje jejich návrh plánu na celé období – klik Schválit plán celého
studia. Plán na celé období předtím musí schválit studentův školitel.
Minimálně jednou za rok hodnotí výkon jednotlivých studentů daného studijního programu
– klik na Editovat hodnocení semestrální náplně. Školitel, který na začátku semestru svým
studentům schvaluje návrhy semestrální náplně ISP, je hodnotí vždy na konci semestru.
Změny
V případě zásadních změn v průběhu studia může student změnit svůj plán celého studia.
Avšak takováto změna bude vyžadovat nové schválení plánu školitelem a oborovou radou.
Neplnění ISP
V případě, že student neplní podmínky ISP, může oborová rada vyslovit nesouhlas s jeho
postupem do následujícího semestru, čímž by došlo k zahájení procesu popsaného v čl. 30
odst. 7, nebo 8 Studijního a zkušebního řádu MU. Nesouhlas s postupem může vyjádřit také
školitel.
Plán celého studia harmonogram
Podzim
Jaro
Návrh studenta
v průběhu prvních dvou semestrů
Schválení školitelem
v průběhu prvních dvou semestrů
Schválení oborovou radou
v průběhu prvních dvou semestrů
Jakékoliv změny v plánu celého studia musí být znovu schváleny školitelem a oborovou
radou

Návrh studenta
Schválení školitelem
Zpětná vazba studenta
Hodnocení školitelem
Hodnocení oborovou
radou

Semestrální náplň harmonogram
Podzim
1. 6. – 20. 9.
15. 6. – 30. 9.
1. 12. – 31. 1.
15. 12. – 15. 2.
kdykoliv

Jaro
1. 1. – 20. 2.
15. 1. – 29. 2.
1. 5. – 31. 8.
15. 5. – 15. 9.
kdykoliv

