CO JE DOKTORSKÉ
STUDIUM?

Přemýšlíte, jak se stát
odborníkem na slovo vzatým,
uznávanou vědeckou osobností
či respektovaným
vysokoškolským učitelem?

Zaručený návod nemáme,
ale víme, že cesta zpravidla vede
přes doktorské studium.

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
proděkan pro výzkum a akademické záležitosti PdF MU

CO JE DOKTORSKÉ
STUDIUM?

Doktorské studium představuje
nejvyšší stupeň vysokoškolského
vzdělávání.

Studium probíhá dle individuálního plánu
pod vedením školitele
a je založeno na vlastním výzkumu,
z něhož vzejde disertační práce.
Její obhajoba spolu se státní doktorskou zkouškou
vede k udělení mezinárodně platného titulu
philosophiæ doctor (Ph.D.).
Ten otevírá cestu k vysoce kvalifikovaným profesím
ve vědě a výzkumu, ve školství
či v aplikační praxi.

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
proděkan pro výzkum a akademické záležitosti PdF MU

PROČ STUDOVAT
U NÁS?

Zaměřujeme se
na výzkum i výuku

Vytváříme prostor pro všestranný
rozvoj, sdílení a síťování

Zaměřuje se nejen na učitelské
vzdělávání, ale také na výzkum
v oblasti pedagogiky.

V rámci (Post)doktorandské školy
rozvíjíme na fakultě komunitu
začínajících výzkumníků a výzkumnic,
podporujeme je na cestě
k samostatné výzkumné činnosti.

ped.muni.cz/
vyzkum

ped.muni.cz/
postdokskola

facebook.com/
postdokskola

PROČ STUDOVAT
U NÁS?

Klademe důraz
na internacionalizaci

Dbáme o kvalitní podmínky
pro studium i výzkum

Spolupracujeme s řadou zajímavých
institucí a osobností ze zahraničí,
zapojujeme se do mezinárodních
výzkumů.

Průběžně zlepšujeme podmínky
pro výzkumníky i studenty,
což dokládá i ocenění HR Excellence
in Research Award. Součástí fakulty
je Centrum výzkumných institutů
a doktorských studií (CVIDOS),.

ped.muni.cz/vyzkum/
hr-award

CO BUDETE BĚHEM
DOKTORSKÉHO STUDIA
DĚLAT?
>>
>>
>>
>>
>>

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Během doktorského studia budete
realizovat svůj vlastní projekt disertačního
výzkumu. Před podáním přihlášky musíte
projekt nejprve vytvořit a získat pro něj
školitele. Přihlášky do studia můžete
podávat dvakrát ročně, s nástupem
od podzimního, či od jarního semestru.

>>
>>
>>

vzdělávat se v rámci kurzů doktorského studia
připravovat a realizovat svůj disertační výzkum
konzultovat a spolupracovat s experty působícími v oboru vašeho
studia
sepisovat disertační práci pod vedením školitele
publikovat výsledky svého výzkumu a referovat o nich
na konferencích u nás i v zahraničí
vést výuku a další pedagogické aktivity
získávat zkušenosti v zahraničí
dále se profesně rozvíjet v oblastech svého zájmu

Kontaktní osoba pro doktorské studium:
Mgr. Hana Florková (florkova@ped.muni.cz)
Více informací zde:
ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

V JAKÝCH
DOKTORSKÝCH PROGRAMECH
U NÁS MŮŽETE STUDOVAT?

Didaktika cizího jazyka

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Didaktika geografie

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Jazyková a literární komunikace

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Hudební teorie a pedagogika

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Kontaktní osoba: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Speciální pedagogika

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Školní pedagogika

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Aktivita je podpořena z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

