Zápis předmětů do SIS
metodický pokyn pro studenty doktorských studijních programů

Studenti 1. ročníků doktorského studia si vytvářejí svůj individuální studijní plán (ISP).
V souladu se schváleným ISP si v odpovídajícím roce studia a semestru zapisují předměty
studijního plánu do SIS. Termíny pro vytváření ISP a zápis předmětů do SIS jsou stanoveny
příslušným Harmonogramem akademického roku.
Studenti si zapisují všechny předměty sami. Výjimkou je pouze státní doktorská zkouška,
kterou studentům zapisují studijní referentky. I v případě předmětu jedním rokem zapsaného
a nesplněného si tento předmět student zapisuje druhým rokem do SIS sám. Zápis žádných
předmětů neprobíhá automaticky!
U závazně zapsaných předmětů zmizí v aplikaci Zápis předmětů a rozvrhu označení
„předběžný“ a pedagogům se studenti zobrazí v aplikaci Výsledky zkoušek.
Při zápisu předmětů do SIS v období pro zápis předmětů letního semestru již nelze žádným
způsobem modifikovat zápis předmětů zpětně v zimním semestru téhož akademického roku.
Po uzavření SIS bude dodatečné vkládání předmětů možné pouze v mimořádných
případech (doplnění kapacity kurzů, exkurzí apod.) na základě písemné žádosti studenta
schválené garantem předmětu.
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Další a podrobnější informace

Výuka cizího jazyka na PřF
V případě, že oborová rada vyžaduje, aby součástí ISP byla jazyková zkouška, je tato
informace uvedena v přehledu Požadavky oborových rad na této stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-phd/pozadavky-oborovych-rad-studijniplany Výuka cizího jazyka je realizována formou celoživotního vzdělávání. Přesné informace
jsou dostupné na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-phd/jazykovavyuka.

Předměty v databázi SIS – ostatní fakulty UK
Zápis předmětů z jiných fakult UK probíhá v termínech dle harmonogramu příslušné fakulty.

Předměty jiných vysokých škol – včetně zahraničních (předměty mimo databázi UK):
Student co nejdříve po splnění studijní povinnosti (vykonání zkoušky/zápočtu), resp.
předmětu vyplní písemnou žádost, která bude obsahovat tyto údaje:
̶ český a anglický název předmětu dle IS vysoké školy,
̶ celé jméno vyučujícího včetně titulů, pracoviště garantující výuku předmětu, fakulta a VŠ
̶ potvrzení pedagoga o výsledku (případně zápis výsledku do indexu), datu zkoušky/zápočtu,
včetně podpisu pedagoga.
Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena studentovi do SIS.
Studijní plán pro výjezd v rámci programu Erasmus vyplňuje student do UK aplikace, ze které
se generuje odpovídající formulář pro závazné schválení. Úspěšně splněné studijní
povinnosti/předměty v zahraničí, včetně jejich českého překladu, budou studentům po návratu
vloženy do SIS studijním oddělením
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