Individuální studijní plán studenta DSP – Výroční hodnocení
Jméno studenta DSP:

obor/ročník:

Školitel:

typ studia: prezenční/kombinované

1) Studijní výsledky
Název předmětu

Datum zkoušky

Termín zkoušky
(1.,2.,3.)

2) Semináře doktorandů
Název příspěvku

Datum

Jméno zkoušejícího

Účast na seminářích
(%)

Výsledek zkoušky

Důvod absencí

3) Zahraniční stáže
Místo pobytu (název univerzity, ústavu, pracoviště)

Stát

Termín stáže

Účel pobytu

Změny
(Opatření)

4) Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích
Název konference

Místo konání

Datum konání Název příspěvku

Způsob prezentace
(poster/ústní)

Místo konání

Datum konání Název příspěvku

Způsob prezentace
(poster/ústní)

5) Prezentace výsledků na národních konferencích
Název konference

6) Pedagogická činnost

Počet
hodin

Druh pedagogické činnosti

Popis činnosti

Datum

Potvrzuje
Jméno
Podpis

Přednášky, vedení cvičení a praktik v předmětech
Lab. výuka jiných studentů (Bc., Mgr., VOŠ, DSP)
Aktivní podíl na zajištění exkurzí a terénních prací
Jiné akce …………………………………..
7) Konzultace (vedení) bakalářských, magisterských či disertačních prací
Jméno a příjmení studenta

Název bakalářské, magisterské či disertační práce

8) Vedení studentů na letní rybářské škole ve FROV JU
Příjmení a jméno studenta letní školy
Název projektu, který řešil student letní školy

Role
(vedoucí/konzultant)

(Předpokládaný) termín
obhájení

9) Odborná praxe studentů na FROV JU (Odborná praxe 1)
Objekt FROV JU
Genetické rybářské centrum (líheň)
Experimentální rybochovné pracoviště (model)
Chovatelské objekty, zpracovna či prodejna ryb (ČB)

Datum praxe od-do

10) Účast doktorandů na výlovech rybníků na FROV JU (Odborná praxe 2)
Semestr
Název rybníka
Datum výlovu

Podpis vedoucího pracoviště

Jméno, příjmení a podpis vedoucího pracoviště

11) Další aktivity studenta (uveďte další aktivity, kterých jste se účastnil či kterých jste dosáhl a které jsou z Vašeho pohledu významné pro Vaše studium v DSP; např. získané granty)
Název / charakteristika aktivity
Datum konání/účasti Popis / význam aktivity

12) Seznam publikací, včetně in press:

13) Nesplněné povinnosti a úpravy individuálního studijního plánu (Vyplňuje se v případě, že student nedodržel individuální studijní plán. Student popíše
důvody nesplnění a navrhne úpravy individuálního studijního plánu na další období studia)

Datum a podpis studenta:
Datum a podpis školitele:

Podpis předsedy OR:

Datum a podpis vedoucího laboratoře:

Návrh OR na pokračování ve studiu A/N

