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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Pro studenty doktorských studijních programů DFJP jsou touto směrnicí stanoveny konkrétní 

požadavky, které je student povinen splnit, aby jeho přihláška k vykonání státní doktorské zkoušky, 

resp. obhajoby disertační práce, mohla být akceptována.  

 

Článek 2 

Mezinárodní spolupráce 

(1)  Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia 

na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu 

s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta 

na mezinárodní spolupráci. 

 

Článek 3 

Vědeckovýzkumná činnost 

(1) Student musí v průběhu studia aktivně publikovat výsledky své práce na základě individuálního 

studijního plánu (s afilací Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice). 

(2) Do data podání přihlášky k obhajobě disertační práce musí mít student nejméně dva publikační 

výstupy své vědecké práce související s tématem disertační práce v odborných časopisech, které jsou 

indexovány v databázi SCOPUS nebo Web of Science. 

(3)  Student aktivně vystoupí s prezentací svých aktuálních výsledků alespoň jednou za rok na 

Doktorském kolokviu DFJP.  



Článek 4 

Činnost na školícím pracovišti 

(1) Student se podílí na činnosti školícího pracoviště dle pokynu školitele a vedoucího školícího 

pracoviště. 

(2) Doktorand prezenční formy studia je aktivně zapojen do pedagogické činnosti školícího pracoviště 

(až do výše 6 hodin týdně) a akcí (konference, semináře apod.) pořádaných školícím 

pracovištěm/fakultou. 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se směrnice DFJP č. 15/2019. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022  

 

V Pardubicích dne 23. 11. 2021 

 

 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. v. r. 

 děkan DFJP 


