Práce s ročním hodnocením doktoranda v IS Studium (školitel)
1) Po přihlášení do Studijního informačního systému (www.is.cuni.cz/studium) klikněte na ikonu
„Individuální studijní plán PhD. studentů“.

2) Vyhledat konkrétního studenta či skupinu studentů lze několika způsoby, například:
a. zadat do filtru typ osoby „student“ a příjmení studenta,
b. zadat do filtru obor studia a zatrhnout typ osoby „student“ (vyhledáni budou všichni
studen daného oboru),
c. zatrhnout typ osoby „školitel“ a zadat do filtru své jméno (vypíší se všichni
doktorandi, jichž jsem školitelem)

3) V seznamu vyhledaných studentů vidíte základní informace o studentovi a ročním hodnocení
(dále RH).
Funkce RH se zobrazuje teprve poté, co doktorand sám údaje ročního hodnocení vyplnil a
hodnocení „předal školiteli“. Ak vní režim funkce RH je také definován v harmonogramu IS
(obvykle probíhá v květnu).
RH studenta otevřete kliknu m na ikonku „detail ročního hodnocení“.

4) V detailu lze prohlížet stav plnění povinnos a zadané komentáře studenta k návrhu RH.
Školitel je rovněž informován o změnách, které student navrhuje opro schválenému ISP
(přidání/vyškrtnu povinnos ). K návrhu změn se školitel může vyjádřit v komentáři,
schválení žádos o změny pak náleží oborové radě.
Školitel může také editovat informaci o splnění povinnos studenta.

5) Školitel vloží svůj komentář k hodnocení jednotlivých položek (postupu na disertaci,
publikacím, konferencím, zahraničním cestám) a nakonec předává RH oborové radě.
V případě potřeby může školitel naopak vrá t studentovi RH k doplnění (student pak musí
zareagovat, své RH opravit a znovu předat opravené hodnocení školiteli).

6) RH, které bylo předáno oborové radě, nemůže školitel ani student dále editovat. (Před
schválením může oborová rada vrá t návrh hodnocení studentovi či školiteli k doplnění, při
změně odpovědnos se položky pro editaci opět zpřístupní.)

7) Po schválení RH oborovou radou se vygeneruje PDF podoba aktualizovaného ISP.
Vy štěný dokument podepisuje jak student, tak jeho školitel a předseda OR.
Podepsaný aktuální ISP se vkládá do osobního spisu studenta.
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