Ročné hodnotenie doktoranda
– hodnotenie aktivít pedagogickej a vedeckej činnosti
Hodnotenie „predmetov“ Pedagogická činnosť, Vedecké a publikačné aktivity robí školiteľ cez špeciálnu
aplikáciu v časti Moja výučba – Ročné hodnotenie doktoranda na konci každého akademického roku.
Tieto predmety nemajú v UIS pevne stanovené kredity, počet kreditov určuje školiteľ pri hodnotení.
(„predmetov“ preto, lebo kredity sa zapíšu doktorandom ako hodnotenie predmetov do priebehu štúdia
automaticky po vložení vášho stanoviska)

Na hodnotenie sa vám ponúkajú doktorandi, ktorým ste školiteľom. Zobrazuje sa menný zoznam
študentov doktorandov vybraného univerzitného obdobia. Dôležité je mať správne zvolené obdobie, pre
ktoré idete hodnotenie vkladať:

Tabuľka nám ďalej ponúka v stĺpci Stav indikáciu kompletnosti vyplnenia hodnotenia, vloženie
samotného hodnotenia cez ikonu Vkladanie, Náhľad hodnotenia a Tlač.
V zadávaní hodnotenia Vkladanie sa zobrazia tri časti ponuky – karty: Pedagogická činnosť, Tvorivá
činnosť v oblasti vedy a Súhrn činností. Vybrané činnosti, ktoré doktorand absolvoval v danom akad.
roku, musia byť zadané spolu so slovným popisom. Je nutné dodržať správny rozsah bodového
hodnotenia, uvedený v zátvorkách. Systém na tieto chyby upozorňuje:

1

K pedagogickej činnosti v akademickom roku sa automaticky dotiahne zoznam predmetov, na ktorých
mal doktorand garantom určenú rolu na predmete.
Po správnom vyplnení a uložení bodov sa zobrazí informácia:

V druhom kroku môžete zadávať hodnotenie pre tvorivú činnosť v oblasti vedy, ktorú vyberiete z hornej
ponuky:

Vyplníte hodnotenia a uložíte ich.
Činnosti a body, ktoré doktorand neabsolvoval sa nevypĺňajú, textové polia zostávajú prázdne.
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Po vyplnení hodnotení činností máte stav vyplnenia na úrovni „čiastočne“ (žltá farba)
. Posledný
krok je vyplniť časť Súhrn činností. Vyplníte získané kredity a zvolíte svoje odporúčanie
(preddefinované alebo vlastné) k určitému dátumu. Kredity za činnosti, ktoré doktorand neabsolvoval
sa nevypĺňajú.

Po uložení formulára sa stav - indikátor stavu školiteľa zmení na „kompletné“ (zelená farba)
.
Zostáva červený indikátor predsedu odborovej komisie, ktorý musí vaše hodnotenia študenta doktoranda
schváliť. UIS automaticky pošle e-mail predsedovi odbornej komisie o potrebe schváliť vaše ročné
hodnotenie. Prehľad odborových komisií:
http://is.paneurouni.com/sif/organy.pl?id=1;kvalodbor=1;zpet=organy_prehled.pl
Ročné hodnotenie doktoranda do schválenia je možné vytlačiť len nekompletné bez stanoviska odborovej
komisie:

Po schválení zostáva už len vytlačiť kompletné ročné hodnotenie doktoranda.
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Schválenie hodnotenia pedagogickej a vedeckej činnosti predsedom
odborovej komisie
Predseda odborovej komisie v časti Študijný systém zvolí aplikáciu Ročné hodnotenie doktoranda odborová komisia:

Ak je pri doktorandovi indikátor stavu školiteľa číslo 1 zelený, pribudla možnosť vloženia stanoviska
k ročnému hodnoteniu:

..........................................................................................................................................................................
V spodnej časti zobrazenia zvolíte stanovisko odborovej komisie:

Po uložení stanoviska predsedom odborovej komisie je proces evidencie „predmetov ped. a ved. činnosti“
v UIS ukončený a indikátor stavu č. 2 sa zmení u predsedu odborovej komisie na kompletný

.

Do tlačeného dokumentu je doplnené:
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