Požadavky OR studijního programu Environmentální vědy
Zahájení - požadavky
1) Požadavky pro individuální studijní plán - minimálně 3 zkoušky z odborných
předmětů na úrovni magisterského nebo vyššího stupně.
2) Téma disertace - témata disertačních prací budou formulována dostatečně
specificky, tak aby bylo možno učinit si představu o předmětu, použitých metodách a
předpokládaných cílech budoucí práce (tématika i metodika může být v průběhu práce
upravována a zpřesňována podle postupu práce).
3) Jazykové znalosti - u všech studentů se předpokládá dobrá znalost anglického
jazyka, která umožňuje komunikaci i analýzu (podrobné porozumění) odborného textu.
Požadavky k předložení disertační práce (povinné publikace před odevzdáním disertace)
1) Klasická (monografická) forma disertace - Minimálně jedna publikace v časopise s
IF, druhá (v anglickém jazyce) v časopise s recenzním řízením (seznam RIV, SCOPUS),
přičemž alespoň u jedné musí být doktorand prvním autorem. Vždy se rozumí, že se práce
dotýkají předmětu disertační práce. Práce (i s IF), které nemají souvislost s tématem disertace
nebudou započítány (publikací se rozumí i práce přijatá po recenzním řízení k tisku).
2) Monotematický souboru prací - Minimálně čtyři navazující/související práce in
extenso, z toho nejméně jedna v časopise s IF a jedna v časopise s recenzním řízením (seznam
RIV, SCOPUS), další nejméně dvě mohou být v podobě rukopisů připravených k publikaci.
Soubor bude opatřen společným úvodem a závěrem a předán ve svázané podobě. Alespoň u
jedné publikace musí být student prvním autorem. (publikací se rozumí i práce přijatá po
recenzním řízení k tisku).
Afiliace (příslušnost autora) u publikací - požadavky
Veškeré publikace, které vznikly v souvislosti se zpracování disertačního projektu (v
rámci studia oboru Environmentální vědy) a jejichž je student prezenčního i kombinovaného
studia hlavním (prvním) autorem nebo spoluautorem musejí být u jeho jména opatřeny
adresou (afiliací) akreditovaného pracoviště, tedy ÚŽP PřFUK, a to i tehdy, když je disertace
zpracovávána na spolupracujícím pracovišti mimo UK.
Prezentace na mezinárodním fóru - požadavky
Minimálně jedna aktivní účast na mezinárodní konferenci a domácí konferenci.
Publikační činnost - doporučení
Publikační aktivita je žádoucí i nad rámec výše uvedených požadavků.
Pedagogická činnost - doporučení
Účast na vedení a/nebo hodnocení bakalářských a magisterských prací (u prezenčního
i kombinovaného studia).
Podíl na pravidelné výuce (u prezenčního studia) - koordinováno s vedením ústavu.
Pobyty v zahraničí - doporučení
Absolvování zahraniční stáže tématicky vázané na předmět/metodiku disertační práce.

