Informace pro oborové rady

Odbor výzkumu RMU, září 2017
aktualizace červenec 2020

1

Individuální
studijní plán Ph.D.
(čl. 30 SZŘ MU)

Plán celého studia

Detailní rozpracování průběhu
studia v jednotlivých semestrech

Při zápisu do studia
(max. v prvním roce studia)

Návrh studenta

Návrh studenta

Podzim: 1.6. - 20.9.
Jaro: 1.1 .- 20.2.

Jakmile student potvrdí
svůj návrh

Schválení
školitelem

Schválení
školitelem

Podzim: 15.6. - 30.9.
Jaro: 15.1. - 29.2.

Jakmile školitel schválí
studentův návrh

Schválení
oborovou radou

Zpětná vazba
studenta

Podzim: 1.12. - 31.1.
Jaro: 1.5. - 31.8.

Hodnocení
školitelem

Podzim: 15.12. - 15.2.
Jaro: 15.5. - 15.9.

Hodnocení
oborovou radou

Minimálně
jednou ročně
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Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů
Před prací s agendou ISP si zkontrolujte, že v pravém rohu IS MU
máte vybraný
➢ správný semestr – tedy ten, k němuž se budete vyjadřovat, a
➢ správnou fakultu – na níž je hodnocený student zapsán.

IS MU ➢ Osobní administrativa ➢ Školitel ➢
Pohled oborové rady - Schvalování a hodnocení
individuálních studijních plánů Ph.D.

Právo na vyplňování informací má předseda oborové
rady (garant programu) či předseda oborové komise.
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Agenda ISP po vyplnění studentem
Na začátku studia vybraného studenta
schvalte jeho plán na celé období studia.

Minimálně jednou ročně ohodnoťte u vybraného studenta
jeho plnění semestrální náplně ISP.
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Schvalování plánu celého studia
Plán celého studia slouží studentovi k popsání koncepce jeho výzkumu a studia v doktorském programu.
Jedná se o obecnější informace, které jsou potom pro jednotlivé semestry specifikovány v části „Semestrální náplň“.
Plán celého studia studentovi schvaluje jeho školitel a dále oborová rada programu, v němž je student zapsán.
Pokud v průběhu studia dojde k zásadní změně v plánu, je možno jej doplnit. Změnu však musí opět schválit školitel i oborová rada.

U plánu celého studia zaznamenáte, jestli studentův
návrh schvalujete, nebo jestli vyžaduje ještě nějakou
další, dosud neuvedenou aktivitu
V roletce se vybírá mezi „Ano“ a „Ano s doplněním“.
Zvolení jedné z hodnot je povinné.

Pokud se domníváte, že je studentův návrh ještě třeba
doplnit o nějaké specifické požadavky, můžete plán
upřesnit.
K Vámi doplněným požadavkům musí student přihlížet při
plnění individuálního studijního plánu, což by se mělo následně
projevit i při jeho přípravě semestrálních náplní ISP.

5

Semestrální náplň – hodnocení minimálně jednou ročně

V semestrální náplni student detailněji rozepisuje, čemu se daný
semestr budete věnovat.
Informace o předmětech, které si student zapsal pro tento semestr, se
zobrazují na hlavní stránce agendy pod částí Přehled studovaných předmětů.
Semestrální náplň schvaluje pouze školitel.

Minimálně jednou za rok hodnotíte studentovo plnění povinností
vyplývajících ze semestrálních náplní individuálního studijního plánu.
Na konci každého semestru může student ve vymezeném období (viz
termíny na str. 2) k dané semestrální náplni vložit zpětnou vazbu.
V k tomu určeném období má prostor k hodnocení studentův školitel.
Školitel vedle posouzení plnění studentových povinností musí také uvést, zda-li
souhlasí s postupem studenta do následujícího semestru.
Oborová rada se v hodnocení vyjadřuje ke všemu, co se stalo od doby
posledního hodnocení studenta radou. Hodnocení není nutné vázat na konec
semestru.

Vedle hodnocení plnění studentových povinností ještě vyjadřujete
svůj souhlas se studentovým pokračováním ve studiu.
V roletce volíte mezi „Ano“ a „Ne“.
Volba „Ne“ znamená spuštění mechanismu, který ve finále může vést k
odebrání stipendia na podporu studia v DSP (neuspokojivé plnění ISP a čl. 30
odst. 7 SZŘ), nebo k ukončení studia (neplnění ISP a čl. 30 odst. 8 SZŘ).
Především v případech, kdy se domníváte, že student řádně neplní svůj
ISP, je třeba hodnocení vyplňovat důsledně a s důrazem na detail. U volby „Ne“ je
nutné též neprodleně informovat školitele a fakultní oddělení, které administruje
Ph.D. studium.

Hodnocení oborovou radou může být vyvoláno také mimo
jednoroční interval, a to v případě, že školitel nesouhlasí se
studentovým postupem do následujícího semestru.
Stejně jako v případě nesouhlasu oborové rady i školitelovo „Ne“ spustí
proces jednání o studentově plnění povinností vyplývajících z ISP a případném
odebrání stipendia na podporu studia v DSP, nebo ukončení studia.
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Vyplněný Individuální studijní plán, jeho schvalování a hodnocení

Vyplněná agenda Schvalování a hodnocení individuálního
studijního plánu Ph.D. obsahuje:
➢ studentův plán celého studia a jeho schválení školitelem
a oborovou radou,
➢ náplně jednotlivých semestrů a jejich schválení školitelem,
➢ zpětnou vazbu studenta ke každému semestru,
➢ hodnocení každého semestru školitelem,
➢ minimálně jednou ročně hodnocení oborovou radou.
Vedle toho jsou v této agendě zobrazovány také přehledy
studovaných předmětů, informace o publikační činnosti a údaje
o absolvovaných stážích a pobytech.
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Pokud si nevíte rady
✓ Komunikujte s oddělením, které má na Vaší fakultě na starosti doktorské studium.
✓ Zeptejte se fakultního IStechnika.
✓ Hledejte ve Studijním a zkušebním řádu.
✓ Napište nebo volejte na Odbor výzkumu RMU, který garantuje doktorské studium na MU:
Markéta Burešová, E: buresova@rect.muni.cz, T: 549 49 5365
Metodika doktorského studia, vydávání diplomů a promoce, uznávání doktorského studia ad.

Ivana Jašková, E: jaskova@rect.muni.cz, T: 549 49 5541
Rozvojové aktivity v rámci doktorského studia – FRESHERS, Seminar Series, Letní škola ad.

Pavlína Škorňová, E: skornova@rect.muni.cz, T: 549 49 8511
Administrativa, vydávání diplomů a promoce
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