
Zápis ze schůze oborové rady (OR) Moderních dějin 30. 6. 2011

1. Kontrola studia

OR zhodnotila průběh studia doktorandů a stav odevzdaných dokumentů. OR doporučila 

studenty k dalšímu zápisu nebo k ukončení studia. Seznam studentů k zápisu je v příloze.

OR rozhodla, že studenti jsou povinni oznámit svoji dlouhodobější nepřítomnost a neúčast na 

doktorandských seminářích předsedovi příslušné OR a projednat se školitelem.

2. Přijímací řízení

OR shrnula průběh letošního přijímacího řízení a navrhla školitele pro nové doktorandy. 

3. Obhajoby 13. 9. 2011

OR navrhla oponenty disertačních prací, které budou obhajovány dne 13. 9. 2011

4. OR projednala podobu formálních náležitostí disertačních prací. OR rozhodla o nutnosti 

vytvořit vzor disertační práce, který bude umístěn na web FSV. 

5. OR projednala problém shody tématu diplomové a disertační práce studentů. 

6. OR vzala na vědomí zprávu o možnostech poskytování stipendií na cestovné a za 

publikační činnost doktorandů. OR zvážila možnost vytvoření ceny IMS za publikační činnost

doktorandů. Návrhy na stipendia budou předsedové OR přijímat do 15. 11. 2011.

7. OR rozhodla o vypsání nového metodologického semináře pro všechny doktorandy IMS. 

Seminář povede Prof. Eidlin a bude probíhat 1x za 14 dnů v angličtině. Seminář je určen 

zejména studentům druhého ročníku, kteří odevzdávají teze disertační práce. 

    prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

                                               předseda oborové rady MD



Zápis ze schůze oborové rady (OR) Mezinárodních teritoriálních studií 30. 6. 2011

1. Kontrola studia

OR zhodnotila průběh studia doktorandů a stav odevzdaných dokumentů. OR doporučila 

studenty k dalšímu zápisu nebo k ukončení studia. Seznam studentů k zápisu je v příloze.

OR rozhodla, že studenti jsou povinni oznámit svoji dlouhodobější nepřítomnost a neúčast na 

doktorandských seminářích předsedovi příslušné OR a projednat se školitelem.

2. Přijímací řízení

OR shrnula průběh letošního přijímacího řízení a navrhla školitele pro nové doktorandy. 

3. Obhajoby 13. 9. 2011

OR navrhla oponenty disertačních prací, které budou obhajovány dne 13. 9. 2011

4. OR projednala podobu formálních náležitostí disertačních prací. OR rozhodla o nutnosti 

vytvořit vzor disertační práce, který bude umístěn na web FSV. 

5. OR projednala problém shody tématu diplomové a disertační práce studentů. 

6. OR vzala na vědomí zprávu o možnostech poskytování stipendií na cestovné a za 

publikační činnost doktorandů. OR zvážila možnost vytvoření ceny IMS za publikační činnost

doktorandů. Návrhy na stipendia budou předsedové OR přijímat do 15. 11. 2011.

7. OR rozhodla o vypsání nového metodologického semináře pro všechny doktorandy IMS. 

Seminář povede Prof. Eidlin a bude probíhat 1x za 14 dnů v angličtině. Seminář je určen 

zejména studentům druhého ročníku, kteří odevzdávají teze disertační práce. 

doc. PhDr.     Michal     Kubát,     Ph.D. 

   předseda oborové rady MTS             

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=20

