Informace pro studenty a pedagogy DSP
Ošetřovatelství na FZV UP v Olomouci
POŽADAVKY KE ZKOUŠKÁM
Požadavky k jednotlivým zkouškám jsou uvedeny na Portále UP.
POKYN K PUBLIKAČNÍM VÝSTUPŮM A PREZENTACÍM STUDENTŮ
- student se školitelem konzultuje a společně připravuje veškeré publikační a prezentační výstupy
související se studiem
- student uvádí školitele jako spoluautora všech svých publikačních výstupů
- student je povinen vložit veškeré publikační výstupy do OBD za FZV UP podle Pokynů pro studenty
doktorského studijního programu: Vkládání a evidence publikační činnosti do OBD (ke stažení
na webových stránkách FZV UP/Studentům/Doktorské studium). Tímto opatřením je sledována
kvalita publikací a příslušnost k doktorskému studijnímu programu a jeho oborové radě.
- student je povinen zřídit si personální identifikátor ORCID ID a uvádět jej u publikací a ostatních
výsledků vědy a výzkumu, kde je to umožněno. Pokyny ke zřízení identifikátoru jsou k dispozici na
webových stránkách: https://wiki.upol.cz/upwiki/ORCID.
ZÁPIS DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU
Studenti jsou povinni provést tzv. elektronický zápis předmětů dle příslušných pokynů zveřejněných
na webových stránkách FZV UP/Studenti/Průvodce studiem/Důležité termíny/Termíny zápisů.
Podmínkou pro zápis ke studiu v dalším akademickém roce je dosažení minimálního počtu 40 kreditů
za každý uplynulý akademický rok studia.
UZNÁNÍ KREDITŮ
Kredity získané v daném akademickém roce budou uznány v případě řádného uvedení ve Výroční
zprávě o DSP studiu a doložení požadovaných příloh.
VÝROČNÍ ZPRÁVA O DSP STUDIU
Studenti jsou povinni Výroční zprávu o DSP studiu, včetně všech příloh, odevzdat každoročně
studijnímu oddělení FZV - nejpozději v den kontroly plnění studijních povinností.
Formulář k vyplnění je umístěn na webových stránkách FZV UP/Studenti/Doktorské studium.
Výroční zpráva o DSP studiu obsahuje
- údaje o plnění studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“)

- hodnocení školitele o průběhu doktorského studia
- vyjádření, zda školitel doporučuje či nedoporučuje pokračování ve studiu
- přehled bibliografických citací publikačních výstupů studenta za daný akademický rok uvedený
podle ČSN ISO 690
- přílohy výroční zprávy

Studenti jsou povinni
- zaslat přehled bibliografických citací na e-mailovou adresu referentky pro DSP studia (nejpozději
v den kontroly plnění studijních povinností, v případě posledních ročníků nejpozději v den podání
přihlášky k SDZ)
Přílohy Výroční zprávy
- záznamy o absolvovaných zkouškách
- kopie podaných grantových projektů
- separátní výtisky všech publikačních výstupů studenta (tedy původních vědeckých publikací nebo
přehledových článků v recenzovaných časopisech (řazených v Seznamu neimpaktovaných
recenzovaných časopisů ČR nebo v indexovaných časopisech), původních vědeckých publikací
v časopisech s IF, kongresových prezentacích s abstraktem, kongresových prezentací s plným textem
a prezentací na konferencích vědeckých prací DSP).
- potvrzení o účasti na konferencích, kongresech
- aktualizovaný ISP
- výpis z OBD s uvedením všech publikací, za které student žádá uznat kredity

