Centrum doktorských studií Institutu mezinárodních studií UK FSV
Statut
1. Centrum doktorských studií Institutu mezinárodních studií UK FSV (dále jen
CDS IMS UK FSV) je organizační součástí IMS UK FSV působící od 1.10.2012.
2. Hlavní úlohou CDS IMS UK FSV je podíl na koordinaci a rozvoji doktorských
studijních oborů uskutečňovaných na IMS UK FSV s důrazem na:
a) podporu talentovaných a excelentních studentů v době, kdy dokončují disertační
práci nebo výstupy významných grantových projektů;
b) zapojení studentů do organizace doktorského studia na IMS UK FSV;
c) zapojení talentovaných studentů do institucionálního (PRVOUK) a účelového
výzkumu (UNCE);
d) koordinaci projektově založené výzkumné činnosti doktorandů (zejména GA
ČR, SVV, GA UK, UNCE) v souladu s výzkumným zaměřením ústavu.
3. Členy CDS IMS UK FSV jsou z titulu své funkce garanti doktorských
studijních oborů (resp. předsedové oborových rad těchto oborů) uskutečňovaných
na IMS UK FSV a studenti těchto oborů, eventuálně další pracovníci IMS UK
FSV, jmenovaní na návrh vedení ústavu jeho ředitelem.
4. Garanti doktorských studijních oborů (resp. předsedové oborových rad těchto
oborů) zodpovídají za obsahovou náplň činnosti CDS IMS UK FSV v souladu
s akreditací těchto oborů a souvisejícími předpisy.
5. Na návrh garantů doktorských studijních oborů (resp. předsedů oborových rad
těchto oborů) jmenuje ředitel IMS UK FSV vedoucího CDS, který zodpovídá za
jeho administrativní provoz.
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6. Studenti jsou do CDS IMS UK FSV vybírání na základě interní soutěže nebo na
základě výsledků jiné projektové činnosti. Členství v CDS je pro studenty časově
omezeno a končí vždy k 30. září v případě míst, která byla obsazena na základě
výsledků interní soutěže. Místa obsazená na základě výsledků jiné projektové
činnosti jsou časově vázána na trvání projektů. Členové CDS musí být zároveň
studenty prezenční formy doktorského studia. Členství studentů v CDS může
s okamžitou platností přerušit ředitel IMS.
7. Rozpočet CDS IMS UK FSV je tvořen různými zdroji, zejména pak finančními
prostředky poskytovanými do rozpočtu IMS UK FSV za úspěšné absolventy
doktorského studia a příspěvkem za strany UK FSV a prostředky specifického
výzkumu.
8. Členové CDS IMS UK FSV předkládají vždy k 28.2. vedení IMS UK FSV
stručnou informaci o své činnosti za končící zimní semestr zahrnující údaje o:
a) organizačním vývoji
b) financování
c) studentech a jejich výsledcích
d) vědeckém výkonu (publikace, konference aj.)
Vždy k 15.9. zpracují členové CDS IMS UK FSV ve výše uvedené struktuře
souhrnnou zprávu, kterou předloží ke schválení vedení ústavu a oběma oborovým
radám.
9. Studenti zařazení do CDS jsou povinni vždy po třech měsících svého členství
v CDS písemně informovat garanty obou doktorských studijních oborů o svých
studijních a vědeckých aktivitách v rámci CDS. Zpráva vychází z projektu činnosti
v rámci CDS a harmonogramu práce, který studenti předložili v rámci interní
soutěže na místo v CDS, a stručně shrnuje výsledky práce za poslední tři měsíce v
následujících ohledech:
- průběh práce na úkolech, naplánovaných v harmonogramu práce v CDS (kdy a
kde byly provedeny rešerše pramenů, literatury apod., základní tematické
vymezení rešerší a v nejobecnější rovině jejich přínos k řešení plánovaných
úkolů),
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- postup zpracování disertační práce,
- další vědecké aktivity (konference, publikace, projekty apod.),
- výukové aktivity,
- podíl na organizační a administrativní činnosti v rámci IMS.
10. Zpracování statutu, resp. jeho změna musí být schváleny vedením IMS UK
FSV.
Stav schválený vedením IMS dne 16.10.2012.
Doplnění bodu 9 schválilo vedení IMS dne 26.2.2013. Bod 10 přečíslován
z původního bodu 9.
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