
 

 

 
 

Studium ve čtyřletém doktorském studijním programu:  

 

_________________________________________________ 

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN DOKTORANDA 

Jméno, příjmení a titul:  ....................................................................................................................................................  

Datum nástupu:  ............................  Forma studia: prezenční/kombinovaná/distanční (nehodící se škrtněte) 

Studijní obor:  ......................................................................................................................................................................  

Školitel:  .................................................................................................................................................................................  

Školitel specialista:  ...........................................................................................................................................................  

Školicí pracoviště: ..............................................................................................................................................................  

Anglický jazyk - plánovaný termín zkoušky:  .............................................................................................................  

Povinné předměty (lze zapsat nejvýše šest povinných předmětů): Kód předmětu 
Počet 

kreditů 

Forma 

studia 

předmětu 
1 

    

    

    

    

    

    

Volitelné předměty (kredity za tyto předměty se nezapočítávají):    

    

 
   

Pedagogická praxe v předmětech:    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 přednáška - P, konzultace, příp. samostudium – K, externí předmět – E. V případě E je třeba ke každému předmětu připojit předepsanou přílohu. 



 

 

 

Studie (písemná příprava na disertační práci 15-20 stránek) na téma: 

 

……………………… .......................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………….. ..............................................................................................................................................  

                                                                                                              Termín odevzdání:  ......................................... ….. 

Rámcové téma disertační práce, stanovené při přijímacím řízení: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………. .............................................................................................................................  

Pracoviště, na kterých bude disertační práce zabezpečena: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ..................................................................................................................................................................  

Studijní pobyty: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………. .........................................................................................................................................  

Individuální studijní plán vypracován dne:  

 

____________________________________________________ 

 podpis doktoranda podpis školitele 

Individuální studijní plán projednán oborovou radou oboru dne:  

 

___________________________________________ 

 podpis předsedy oborové rady podpis vedoucího školicího pracoviště 

UPOZORNĚNÍ:  

1. V průběhu prvního roku studia musí každý doktorand dosáhnout alespoň 8 kreditů. 

2. Studijní blok musí být u prezenční formy studia uzavřen nejpozději do konce 25. měsíce studia, u distanční 

a kombinované formy musí být uzavřen nejpozději do konce 37. měsíce studia. Do této doby musí mít 

studenti: 

- uzavřeny všechny povinné odborné předměty úspěšně vykonanými zkouškami;  

- ukončenou jazykovou přípravu; 

- dosaženo alespoň 27 kreditů (přičemž kredity se započítávají pouze za povinné předměty; kredity se 

dále ohodnocuje pedagogická i vědecká a publikační činnost, zahraniční stáž). Za vědeckou, 

výzkumnou a odbornou publikační činnost musí být dosaženo minimálně 3 kreditů;  

- zpracovánu a úspěšně obhájenu odbornou studii.  

 

Doktorské studium na ČVUT FEL upravují tyto předpisy: 

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze, část čtvrtá, čl. 19-31  

Řád doktorského studia Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 

Směrnice děkana pro doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 

http://www.fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/predpisy.html 

 
        

   

   

http://www.fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/predpisy.html


 

 

Příloha Individuálního studijního plánu doktoranda - Externí předmět 

 

Doktorand: ………………………..…………………………………….……….. 

 

Předmět 

Název předmětu v originále: …………………………………………………………..………………….……..……………………………………………. 

 

Název předmětu anglicky: …………………………………………………………………………….………………..………………………………………. 

 

Instituce, na které je vyučován: ……………………………………………………….…………………………….………………………………………. 

 

www stránka s informacemi o kurzu: …………………………………………………..…………………….……….………………………………… 

 

Termín kurzu: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Garant2 FEL …………………………………………………………….…………………………………… 

 

Doktorand, školitel, oborová rada i garant souhlasí s tím, že se výše uvedený předmět stává pro 

doktoranda povinným a že zkoušku za podmínek dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT může 

doktorand vykonat u garanta. 

Student bere na vědomí, že tento dokument nezakládá právo na úhradu kurzovného ani cestovních a 

pobytových nákladů spojených s absolvováním externího předmětu. 

 

Dne:        Dne: 

 

 

_____________________________ _______________________ 

 podpis doktoranda podpis školitele 

 

 

Dne:        Dne: 

 

 

____________________________________________ 

 podpis předsedy oborové rady podpis garanta 

 

         

                                                 
2 Habilitovaný pracovník FEL. Pokud nebude externí předmět zakončen zkouškou, přezkouší doktoranda a stanoví 

známku. 


