Podmínky pro vytvoření a kontrolu ISP (individuální studijní plán)
Podmínky, které je nutno dodržovat při vytváření ISP studenta, schválené OR FEL ZČU
v Plni, dne 23. 3. 2011, upravené dne 26. 10. 2011.
Platnost: pro studenty zahajující dr. studium od akademického roku 2011/2012
ISP musí obsahovat následující oblasti:
a) Předměty teoretického charakteru.
b) Předměty odborného charakteru.
c) Jazykové znalosti.
d) Publikační činnost.
e) Spolupráce se zahraničím.
a) Předměty teoretického charakteru
Student musí volit 2 předměty teoretického charakteru.
b) Předměty odborného charakteru
Student musí volit 3 předměty odborného charakteru.
c) Jazykové znalosti
Základním jazykem v doktorandském studiu je anglický jazyk. Jazykové znalosti musí být
prokázány jedním z následujících způsobů:
I.
Jazykovou zkouškou z angličtiny na FEL, případně v CJP ZČU.
II.
Složením jazykové zkoušky před speciální komisí FEL schválenou OR.
III.
Složením SDZ v anglickém jazyce.
IV.
Dokladem o absolvování státní zkoušky z anglického jazyka, případně dalších
mezinárodně uznávaných institucí (TOEFL, Cambridge ....)
d) Publikační činnost
Student musí během studia splnit požadavky z obou následujících oblastí:
I. Publikace v knize nebo v samostatné kapitole v knize nebo publikace v časopise s impakt
faktorem nebo publikace v databázi Scopus nebo 3 různé časopisy uznávané v české databázi
publikací nebo patent, kde je student doktorského studia tvůrcem nebo spolutvůrcem patentu.
II. Článek na minimálně dvou mezinárodních konferencí uvedených v ISI Web of
Knowledge, z nichž alespoň jedna musí být v zahraničí nebo užitný vzor, kde je student
doktorského studia tvůrcem nebo spolutvůrcem užitného vzoru.
Pokud se jedná o výstupy, kde je více autorů, musí být vykázáno tolik publikací, aby byl
součet nejméně 1 v každé oblasti. Mezi spoluautory se nezapočítává školitel doktoranda.
e) Spolupráce se zahraničím
I. Student musí během studia prokázat činnost na mezinárodní úrovni v oblasti výzkumu,
vývoje nebo vzdělávání. Prokázání činnosti je nutné ve formě publikace, výzkumné zprávy
nebo detailní zprávy o činnosti.
II. Dosažení této činnosti je možné:
- Uskutečněním zahraniční stáže v délce minimálně 3 měsíce.
- Prací v mezinárodním řešitelském kolektivu minimálně 6 měsíců.
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předseda OR

