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Seznam povinných kurzů (v závorce je uveden předpokládaný rok/semestr splnění): 

UCH/806 Literární rešerše (1./2.) 

UCH/800 Doktorandská praxe (každý semestr) 

UCH/805 Doktorandský seminář (každoročně) 

UCH/SEM Seminář odborné skupiny  

UCH/013 Principy a techniky biochem. a mol. biol  

UCH/014 Strukturní biochemie 

OJZ/940 TOEFL ITP for Doctoral Students – Examin (před OJZ/950) 

OJZ/950 Doktorandská zkouška z angličtiny (do konce stand. doby studia) 

FBI/801 Zahraniční stáž pro dokt. studenty I.  

FBI/802 Zahraniční stáž pro dokt. studenty II. 

FBI/803 Zahraniční stáž pro dokt. studenty III.  

UCH/907 Vystoupení na mezinárodní konferenci - dokt. (kdykoli během studia) 
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KMB/603 Pokročilé metody molek. Biol. 
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UCH/033 Fluoresc. Spectrosc. in Biol. Systems 

UCH/254 Krystalizační kurz  
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experimentální práce obsahuje rozvržení studia stanovených předmětů a studia jazyků, plán samostatných vystoupení 
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(kdykoli během studia) 
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zabezpečení experimentální práce včetně zapojení doktoranda do řešení výzkumných projektů. 
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