Studijní povinnosti a požadavky / Sociologie
1) Doktorandský seminář a výuka pro doktorandy
Doktorský seminář si studenti zapisují podle vzoru v následující tabulce:
Ročník Zimní semestr

Letní semestr

1.

JSDS01 Sociologický
seminář I

JSDS05 Sociologický
seminář II

2.

JSDS06 Sociologický
seminář III

JSDS07 Sociologický
seminář IV

3.

JSDS08 Sociologický
seminář V

JSDS09 Sociologický
seminář VI

Studenti prvních ročníků prezentují na doktorandském semináři během prvního semestru
studia rozpracované verze svých projektů doktorské disertační práce. Diskuse na semináři
slouží k dopracování těchto projektů.
Studenti si dále zapisují povinné kurzy, pořádané Katedrou sociologie Institutu
sociologických studií (ISS) pro první (resp. druhý) ročník doktorského studia (obvykle v
letním semestru). Tyto kurzy je třeba si zapsat a absolvovat v prvním či druhém roce studia.
Povinné kurzy JSDS10 Research Design (ZS), JSDS11 Akademické psaní v sociologii (LS),
JSDS03 Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu a JSDS04 Sociologie jako současná
vědní disciplína (kurzy se otvírají jednou za dva roky v LS) – si studenti ve Studijním
informačním systému UK zapisují v prvním nebo nejpozději druhém roce studia.
Požadavky na zakončení kurzu jsou popsány v sylabech jednotlivých kurzů SIS
Mimo tyto kurzy si studenti mohou zapsat jakýkoliv jiný kurz jakékoliv vysoké školy
užitečný pro jejich práci
2) Individuální studijní plán, průběžné studijní plány a hodnocení doktoranda za
akademický rok
Student prvního ročníku doktorského studia vyplní ve stanoveném termínu (nejpozději
do 15. listopadu prvního roku studia, termín pro školitele do 30. listopadu) Individuální
studijní plán na celou předpokládanou dobu svého studia ve Studijním informačním systému .
Individuální studijní plán student zpracuje ve spolupráci se školitelem. Školitel plán doplní
krátkým komentářem a odešle ke schválení OR Student se v tomto plánu zavazuje, které
studijní povinnosti během studia vykoná a v jakém časovém harmonogramu.
Mezi povinnosti je nutné zařadit kromě povinných seminářů a kurzů:


termín složení státní doktorské zkoušky (zpravidla na konci třetího ročníku, nejpozději
však na konci čtvrtého ročníku)




termín vykonání veřejné prezentace disertační práce (malá obhajoba),
termín vykonání velké obhajoby (zpravidla semestr po malých obhajobách),




termín kdy budou publikovány části doktorské disertační práce (nejpozději na konci
třetího ročníku)
účast na zahraniční konferenci (nejpozději na konci třetího ročníku)

Do průběhu studia si studenti zapisují:
 termín zahraničního výjezdu
 řešení grantových projektů
 aktivní účast na výuce
 vedení a oponování bakalářských prací
 aktivní výpomoc katedře (státní zkoušky, promoce a další akce)
(pro studenty, kteří plní plán doktorského studia v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i.,
může ústav stanovit další studijní povinnosti plynoucí z vnitřních předpisů a ze zvyklostí
ústavu).
Neplnění studijního plánu může být důvodem k ukončení studia.
Jako součást Individuálního studijního plánu zpracuje student prvního ročníku Rámcový plán
studia včetně postupu v přípravě disertační práce
V termínu stanoveném oborovou radu (nejpozději do 30. května každého studijního roku)
vyplní doktorand ve Studijním informačním systému Roční hodnocení.
Hodnocení je složeno ze dvou hlavních části:
- hodnocení doktoranda za uplynulý školní rok,
- upřesnění ročního studijního plánu na následující školní rok.
Hodnocení doktoranda za uplynulý školní rok obsahuje detailní informaci o plnění
průběžných studijních povinností (vystoupení na konferencích, publikační činnost a aktivní
účast na výuce, studijní pobyt v zahraničí a zapojení do výzkumné činnosti) a o dalších
studijních aktivitách (tj. zejména o prezentacích v rámci doktorského semináře, dále seznam
navštívených nepovinných přednášek a seminářů, informace o prostudované literatuře, o
postupu výzkumných prací v terénu, o překážkách a potížích spojených s realizací
doktorského výzkumu apod.). Povinnou součástí hodnocení doktoranda je seznam
publikovaných prací a jejich anotace (tj. průběžná bibliografie). Hodnocení odesílá doktorand
svému školiteli, který k hodnocení připojí svůj vlastní komentář a závěrečné konstatování, že
student:
a) plní ISP (může tak být hodnocen i student, který ze závažných důvodů plán splnil
neúplně
b) bez závažných důvodů neplní některé části ISP
c) nesplnil povinnosti ISP
a odešle plán k závěrečnému schválení OR
V případě, že nastane situace:
b) může školitel nebo OR navrhnout snížení stipendia až o 50%
c) je studium ukončeno z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu
( Opatření děkana 6/2014)
3) Projekt disertační práce a jeho odevzdání

První semestr prvního ročníku doktorského studia slouží především k dopracování projektu
disertační práce, na základě studia odborné literatury a spolupráce se školitelem. Projekt se
vytváří podle předepsaného vzoru (viz přílohu č. 2).
Projekt se vypracovává v několika fázích:
- student přepracuje projekt, který odevzdával u přijímacího řízení, a tuto verzi prezentuje na
doktorandském semináři.
- na základě diskuse a doporučení z doktorandského semináře student projekt znovu
přepracuje. Tuto verzi odešle ve stanoveném termínu (zpravidla 1. února daného roku)
garantovi kurzu Research design a svému školiteli k prvnímu posouzení.
Na základě připomínek student projekt dopracuje a v termínu stanoveném harmonogramem
FSV UK odešle elektronicky tajemníkovi OR
- oborová rada na svém zasedání projekt posoudí podle stanovených pravidel (viz přílohu č.
3). Jestliže je to třeba, vrátí studentovi projekt k dopracování.
- pokud byl projekt vrácen k dopracování, odevzdává se finální verze ve stanoveném termínu
tajemníkovi oborové rady e-mailem.
4) Rámcový studijní plán
 1. rok studia
Absolvování povinných seminářů a kurzů vypsaných v daném ak. Roce katedrou
Dokončení projektu disertační práce termín odevzdání viz. Harmonogram DS
Zapojení do výuky
Oponování/ vedení bakalářských prací
 2. rok studia
Absolvování povinných seminářů a zbývajících předmětů doktorského studia
Práce na publikačním výstupu
Grantová aktivita
Účast na konferenci
Podíl na výuce
Oponování/ vedení bakalářských prací
 3. rok studia
Státní doktorská zkouška
Zahraniční pobyt
Účast na konferencích
Grantová činnost
Podíl na výuce, oponování a vedení bc. prací
Zapojení do administrativního chodu katedry
 4. rok studia
Malá obhajoba

Podíl na výuce
Dokončení práce na grantu
Dokončení disertační práce

