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PRF/PGS00

PRF/PGS01

Management vědy a výzkumu

Vědeckovýzkumná stáž

Povinný

Povinný

Statut:

Statut:

20 HOD/ROK

12 HOD/TYD

Rozsah výuky:

Rozsah výuky:

Zkouška

Bez ukončení

Ukončení:

Ukončení:

            

            

Cvičení

Cvičení

0

0

Forma výuky:

Forma výuky:

Počet kreditů:

Počet kreditů:

Garant:

Garant:

Doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.  

Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc.  

Science research management

Research stay

Kurz pro doktorandy je tvořen sedmi moduly, které mají obecnější charakter - na
rozdíl od typických úzce zaměřených kurzů, které dnes doktorandi absolvují.
Modul Finanční zdroje z projektů EU dává základní přehled o možnostech čerpání
prostředků z evropských zdrojů.  Budou zmíněny i základní právní předpisy a
normy EU.  Absolvent modulu Rétorika a společenský protokol získá obecné
znalosti o otázkách společenské významnosti a zásadách správného chování. Bude
schopen společensky správně komunikovat a vystupovat jak v oblasti zaměstnání
tak v oblastech méně formálních. Bude seznámen se základy rétoriky, umění
argumentace a bude ovládat techniku přípravy a realizace prezentací. Modul Psaní
vědeckých prací   umožní absolventům aby se naučili obecným základům vědecké
strategie poznávání a získali některé dovednosti potřebné k publikování
vědeckých výsledků v mezinárodním časopisu a vědeckých konferencích, které se
jinak získávají až dlouhodobou praxí. Modul Právní minimum poskytuje základní
přehled v oblasti občanského, pracovního a obchodního práva, který bude užitečný
zvláště pro ty absolventy, kteří se rozhodnou založit si vlastní podnik. Podobně
moduly Základy marketingu, Základy ekonomie a Struktura podnikatelského plánu
jsou orientovány na přípravu absolventa pro potenciální uplatnění v tržním
prostředí, bude-li hodlat uplatnit výsledky svého výzkumu a vývoje ve vlastní
firmě.

Student je motivován za pomoci školitele a školícího pracoviště připravit
výzkumný program/žádost o grant pro stáž na zahraničním spolupracujícím
pracovišti a v soutěži získat prostředky na její dofinancování např. z
fakultních projektů pro podporu internacionalizace studia (RP MŠMT), projektu
Erasmus, studentských grantů FRVŠ apod. Tato stáž slouží k rozšíření praktických
znalostí doktoranda a nemusí nutně úzce souviset s tématem disertační práce.
Výsledky stáže musí student obhájit formou závěrečné zprávy.

Anotace:

Anotace:
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VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium

PovinnýStatut:

20 HOD/SEMRozsah výuky:

ZkouškaUkončení:

Literatura:

Cvičení

0

Forma výuky:

Počet kreditů:

Garant: PhDr. Olga Vítkovská  

Black M., Capel A.: Cambridge Objective IELTS Advanced, Cambridge: Cambridge
University Press 2006
Black M., Sharp W.: Cambridge Objective IELTS Intermediate, Cambridge: Cambridge
University Press 2006

English language for PhD study

Cílem předmětu je vybavit studenta takovou znalostí anglického jazyka, aby byl
schopen prezentovat výsledky své práce na konferencích, reagovat na dotazy a
účastnit se diskusí. Obsahem předmětu Anglický jazyk pro studenty čtyřletého
studijního programu je rozšiřování slovní zásoby, mluvnických struktur a
jazykovýchdovedností, tj. schopnosti čtení s porozuměním, poslechu, písemného a
ústního projevu  na úrovni B2 až C1 podle Společného evropského referenčního
rámce. 

Ukončení předmětu:
Písemná zkouška z obecného jazyka odpovídající jazykové úrovni B2 až C1.
Písemná prezentace výsledků doktorského studia.
Přednáška v angličtině o výsledcích doktorského studia.

Při nástupu do doktorského studijního programu má student povinnost absolvovat
vstupní test, který vyhodnotí jeho jazykovou úroveň. Minimální vstupní úroveň je
B1 dle Společného evropského referenčního rámce. V souladu s výsledky testu pak
student pracuje na zdokonalování svých jazykových prostředků (lexikum a
gramatika) a jazykových dovedností (čtení a poslech s porozuměním, ústní a
písemné vyjadřování).

Anotace:


