
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Přírodovědecká fakulta 

 
Individuální studijní plán studenta v doktorském studijním programu 

BOTANIKA 
 
 
Doktorand: ..................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, tituly) 
 
Datum zahájení doktorského studia: ............................................ 
 
Katedra: botaniky 
 
Školitel: ............................................................................................................................................ 
(jméno, příjmení, tituly, u externího školitele název a adresa pracoviště, telefon, e-mail) 
 
Garant z PřF: .................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, tituly, katedra – ustanoven  jen v případě externího školitele, má na starosti administrativní 
úkony v souvislosti se studiem) 
 
Školitel – specialista, konzultant: .................................................................................................... 
(jméno, příjmení, tituly, u externisty název a adresa pracoviště, telefon, e-mail) 
 
Téma disertační práce: 
 
 
 
 
Datum a místo vypracování: ...................................................................................................... 
 
Podpis doktoranda: .............................................................................. 
 
Podpis školitele: .................................................................................... 
 
Podpis garanta (je-li ustanoven): .......................................................... 
 
 
 
Pracoviště AV ČR, na něž je rozšířena akreditace,  a s jehož spoluúčastí probíhá školení doktoranda: 
 
..............................................................................................................................................................................   
Schválení ředitelem ústavu AV ČR (pokud tak neučinil již na přijímacím protokolu): 
 
Datum: .................................................   Podpis: ....................................................................... 
 
_______________________________________________________________________________ 
Projednáno a schváleno oborovou radou dne:  
 
Jméno a podpis předsedy oborové rady: 
 
 



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

KBO/806 Literární rešerše (1./2.) 

KBO/800 Doktorandská praxe (každý semestr) 

KBO/805 Doktorandský seminář (každoročně) 

OJZ/940 TOEFL ITP for Doctoral Students – Examin (před OJZ/950) 
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FBI/801 Zahraniční stáž pro dokt. studenty I.  
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FBI/D1 Státní doktorská zkouška (nejzazší termín, včetně případné opravné zkoušky, je stand. doba 
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