Informace pro potenciální školitele PHD studia na LF MU (studium v češtině)
Vážení zájemci o funkci školitele na LF MU,
pokud plánujete v následujícím období vykonávat funkci školitele, prostudujte si prosím, jak správně
vypsat téma doktorského studia a jak lze takové téma zveřejnit případným uchazečům.
Pravidla a postup
Prostudujte si prosím nejprve podmínky přijímacího řízení na LF MU v sekci Přijímací řízení
Mimo jiné zde zjistíte termíny sběru přihlášek, termíny samotné přijímací zkoušky, podmínky pro
přijetí, rozdíl mezi prezenční formou studia a kombinovanou apod.
Každé Vámi navržené téma předem konzultujte s předsedou oborové rady nebo oborové komise
(dále jen OR/OK).
Máte-li předběžný souhlas předsedy OR/OK, připravte oficiální návrh, a to výhradně ve struktuře dle
požadavků vedení LF, viz níže (jiné formáty či neúplné informace o tématu, školiteli, projektu apod.
nebudou akceptovány).
Takto připravené téma zašlete předsedovi OR/OK, který jej musí oficiálně schválit a pokud se tak
stane, téma v předepsaném formátu zašle s žádostí o zveřejnění na OKR LF, které zveřejnění zajistí
v příslušném běhu přijímacího řízení.
Jakmile je téma zveřejněno, může se zájemce o studium přihlásit prostřednictvím e-přihlášky, kterou
je povinen uchazeč elektronicky založit, kompletně vyplnit, uhradit poplatek apod.
Důležité informace
Nehabilitovaný školitel může školit max. 1 doktoranda, habilitovaný max. 5. Případné výjimky je
nutno předem konzultovat s předsedou OR/OK.
Program Biomedicínské vědy má své specifické podmínky a témata zveřejňuje mimo hlavní sběry
ostatních programů na LF. Pro více informací kontaktujte Mgr. Barboru Valčíkovou.
Jsme veřejná vysoká škola, což mimo jiné znamená, že na téma se může přihlásit více zájemců. Tzn.
není možné vypisovat téma pro nějakého konkrétního zájemce! O tom, kdo bude následně na téma
přijat, rozhodne přijímací komise.
Povinný formát pro zájemce o vypsání tématu
Rozsah: max. jedna strana A4, formát PDF, jedno téma = jeden soubor PDF
Specifikace formy studia (prezenční nebo kombinovaná). Nelze uvést obě formy dohromady. Pokud
se téma má vypsat pro prezenční i kombinovanou formu, je nutné vypsat témata dvě!
Přesný a plný název programu nebo specializace (v rámci programu), na který se uchazeč může
přihlásit. Prosím uvádějte výhradně názvy programů a specializací, které jsou na LF MU akreditované!
Přesný a plný název kliniky, ústavu, katedry, kde bude uskutečňován daný DSP.
Téma dizertace s jeho anotací a předběžnými cíli, kterých má dizertace dosáhnout:
- informace o napojení na grantový projekt,
- informace o dostupnosti úvazku nebo projektového financování (nad rámec stipendia z MU).
Stručné požadavky na studenta dle stávajících požadavků oborové rady:
- publikační aktivita,
- informaci o povinné zahraniční stáži,
- míra zapojení do výuky na fakultě,
- znalost AJ (specifikovat dané nároky),
- další požadavky…
Informace o školiteli (pro představu uchazeče, jakou má perspektivu v průběhu studia a po něm):
- publikační aktivita školitele,
- úspěšnost v projektových soutěžích – řešené grantové projekty,
- mezinárodní spolupráce (event. s možností stáže studenta),
- počet úspěšných absolventů školitele a jejich následné působení.
VZOR správně vyplněného tématu zde nebo zde.

