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Organizační opatření pro zlepšení práce doktorandů KII

Pro zlepšení pracovních podmínek doktorandů prezenčního studia KII, tak aby se mohli
nerušeně a naplno věnovat výzkumu a ostatním doktorandským povinnostem bude
doktorandům KII od23.4.2012vyhražena místnost č. 405 ve 4. podlaŽí PEF.

Pro efektivnilyužívtní této místnosti stanovrrji od 23.4.2012 povinnost všech doktorandů
prezenčního studia KII být v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. přítomen (přítomna) na
katedře buď v místnosti 405' nebo na výuce. V těch dnech, kdy v1.uka doktorada spadá mimo
uvedený interval se začátek povinné přítomnosti na katedře posouvá tak, aby celková
souvislá doba přítomnosti trvala 8 hodin. Výjimky jsou ve zdůvodněných případech moŽné
pouze nazáklaďě písemné žádostt doktoranda a po schválení vedoucím katedry.

Doktorandi prezenčního studia budou zapisor,'at svůj příchod na katedru a odchod zkatedry
do knihy ďochiuky umístěné v sekretariátě.

Podie Studijního a zkušebního řádu mají <ioktorandi prezenčního sfudi a Čzv nárok na 6
týdnů prázdnlnzarok. Ukládám proto těmto doktorandům odevzdat na sekretariátě do
30.4.2012 svuj plán čerpání pržadrinpro rok 2012. Své prázdniny plánujte zejména na dobu
od poloviny července do poloviny září.

Připomínám, Že doktorsky studijní pÍograÍn je zaměřen na vědecké báďání a samostatnou
tvůrčí činnost v oblasti ýzkumu nebo vývoje. Student doktorského studijního programu je
členem akademické obce fakulty avztahýi se na něj práva a povinnosti vyplyvající ze zákona
a vnitřních předpisů Čzv afakulty. Zák|adempovinností je plnění individuálního studijního
plánu pod vedením školitele. Mezi další povinnosti patří zejménaprovádění vlastního
výzkumu směřujícího k úspěšnému vypracováni dizertační práce, účast na schůzích katedry,
účast na doktorandské konferenci Think Together, plnění povinností r.yplývajících
z Motivaěního programu PEF a plnění dalších úkolů podle pokynů školitele a vedoucího
katedry.
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