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Platforma doktorského studia má za cíl Vám, studentům doktorského studia, představit ucelenou nabídku kurzů
dovedností, které vám pomohou v dalším rozvoji začínající vědecké kariéry a poskytne Vám informační podporu
při naplňování tématu disertační práce.

Všechny nabízené kurzy jsou vypsané ve   VZDĚLÁVACÍM PORTÁLU

Pro lepší přehled i další rozvoj jsou kurzy kategorizovány do pěti základních okruhů. Nové kurzy a jejich kapacity budou
v průběhu akademického roku navyšovány.

Prezentační dovednosti

Informační systémy a aplikace

Vědecká a tvůrčí činnost

Osobnostní rozvoj

Pedagogické dovednosti

Pro doktorandy jsou nabízené také v Moodle prostřědí   ONLINE KURZY,  kde je možné si vybrat z bohaté nabídky
nejrůznějších kurzů v českém i anglickém jazyce.

https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs
https://phd.cuni.cz/PHD-267.html
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Na úrovni rektorátu Univerzity Karlovy poskytuje   kurzy více poskytovatelů  . Jednotlivé fakulty poskytují pro doktorandy
taktéž vhodné kurzy, uvedená nabídka má za cíl být komplementární těmto aktivitám.

Aktuální kurzy:
How to create a scientific poster
Mezi jednu z důležitých disciplín propagace vědecké práce patří vytváření posteru.
Přijďte se informovat o tom jakou metodu, jaké nástroje a jakou formu můžete zvolit.
Datum: 26. dubna 2023
Čas: 15:00 - 16:30
Více informací:   ZDE
Přihláška:   ZDE

Vzdělávací program pedagogických dovedností
Datum: 24. dubna 2023
Čas: 9:00 - 17:00
Více informací:   ZDE
Přihláška:   ZDE

Proofreading: editace a korektury akademických textů
Korektury anglických textů a nově i textů v češtině (zbývají ještě volná místa)
Datum: podle domluvy
Více informací:   ZDE
Přihláška:   ZDE

a mnohé další ve   VZDĚLÁVACÍM PORTÁLU  ...
Doufáme, že pro Vás bude nabídka vhodným obohacením ve Vašem studiu.
Pokud máte tip na téma, které v současné nabídce nenacházíte, napište nám   lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz , budeme
rádi za Vaši zpětnou vazbu!

https://phd.cuni.cz/PHD-146.html
https://phd.cuni.cz/PHD-239.html?event=25344&lang=cz
https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs/490060644
https://cczv.cuni.cz/CCZV-448.html
https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs/367278584
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-9.html?news=13762&locale=cz
https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs/78436776
https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs
mailto:lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz

