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Akademický rok 2018/2019

Název Disertační sem. 8 a autoref. dis. - A

Způsob zakončení Zápočet

Název dlouhý Disertační seminář 8 a autoreferát disertační práce
Akreditováno/Kredity Ano, 6 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 12 [HOD/SEM]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je zpracování konkrétní části disertačního projektu pod odborným vedením školitele / školitelky.

Požadavky na studenta
Pravidelně jednou měsíčně se školitelem/školitelkou ústně a/nebo písemně konzultovat průběh prací dle požadavků
školitele/školitelky. Délka jedné konzultace je zpravidla 60 minut.
Spolupracovat se školitelem/školitelkou na rozvržení disertačního projektu, formulaci výzkumné otázky a vystavění teoretického a
metodologického rámce.
Předkládat písemné podklady, výsledky a části disertačního textu školiteli/školitelce k hodnocení dle jeho/jejích požadavků a v
dohodnutém termínu.
O uznání předmětu a udělení kreditů rozhoduje školitel/ka, zápočet za předmět vkládá do IS STAG garant předmětu (t.č. předseda
OR) na žádost studujících. (Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách KSA FF UP.) Žádost jsou studující povinni
předložit garantovi předmětu nejpozději 30. června daného akademického roku. Žádost obsahuje vyjádření školitele, resp. jeho
hodnocení pokroku doktoranda/doktorandky při zpracování disertační práce.
Obsah
Systematické a soustavné zpracovávání disertačního projektu podle požadavků školitele / školitelky a individuálního studijního
plánu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Podmínkou zápisu je splnění Disertačního semináře 5.
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Získané způsobilosti
Způsobilost:
- definovat odborné téma zpracovatelné v rozsahu disertační práce;
- rozvrhnout posloupnost prací na disertačním projektu a časový plán;
- provést jednorázový bibliografický výzkum pro rozsah disertační práce a v průběhu studia jej dále doplňovat;
- formulovat výzkumnou otázku, navrhnout teoretický rámec a metodologii disertačního projektu;
- pravidelně ústně a písemně zpravovat o postupu na projektu a dílčích závěrech školitele / školitelku a formulovat otázky pro další
postup;
- průběžně vyhodnocovat postup prací a podle toho korigovat časový plán a případně i teoretický rámec, metodologii a výzkumné
cíle;
- rozvrhnout strukturu textu disertační práce.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Andragogika

Doktorský Kombinov Andragogika - čtyřletý
aná
Doktorský Prezenční Andragogika - čtyřletý

Andragogika

Forma

Obor

Etapa V.st.pl.

1

16

1

16

Rok Blok
2018 Disertační
modul 95
2018 Disertační
modul 95

Statut D.roč. D.sem.
A
A
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