Pokyny k vyplnění formuláře CV klíčovými vyučujícími
Části životopisu pro institucionální akreditaci budou vybírány z dosud dostupných informačních systémů.
Některé položky životopisu je nutné doplnit. Životopis vyplňují osoby označené jako klíčové za určitou
oblast vzdělávání.

Položky CV:
 Jméno a příjmení, tituly, rok narození (věk), typ vztahu k VŠ + doba, typ vztahu k fakultě uskutečňující
SP + rozsah, údaje o vzdělání
o generováno automaticky bez možnosti editace
 Působení ve fakultní nemocnici nebo smluvním zdravotnickém zařízení
o Týká se pouze lékařů a zdravotnických povolání. Nutno vyplnit v případě SP zdravotnického
zaměření. Pro typ pracovního vztahu použijte PP v případě úvazku v rozsahu 40 hodin týdně, pro
kratší úvazek pak JPP. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, vyplňte ve sloupci do kdy hodnotu
N, jinak měsíc/rok konce smluvního vztahu.

 Další současná působení na pozici akademického pracovníka na jiných VŠ
o Vyplňuje se oficiální název a sídlo (obec) VŠ výběrem z číselníku. Působení v rozsahu úvazku
menším než 8 h/týdně na dobu kratší než 1 rok a úvazky DPP/DPČ se neuvádí.

 Údaje o odborném působení od absolvování VŠ (delší než 0,5 roku)
o Vyplňuje se: stát, zaměstnavatel, zastávaná pracovní pozice, od kdy, do kdy, úvazek. Úvazek PP
pro úvazky 40 hod/týdně, pro nižší JPP. Působení v rozsahu úvazku menším než 10h/týdně a na
dohodu o provedení práce či pracovní činnosti se neuvádí.

 Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací (za posledních 10 let)
o Údaje za UK budou generovány z IS. U jiných VŠ uveďte název VŠ/fakulty a vyplňte počty vedených
Bc./Mgr./rigorózních a disertačních prací za posledních 10 let.

 Zkušenosti s garantováním studijních programů / oborů
o Údaje za UK budou generovány z IS. U jiných VŠ uveďte název VŠ/fakulty, název studijního
programu, studijního oboru a období.

 Zkušenosti s členstvím v oborových radách doktorských studijních programů
o Údaje za UK budou generovány z IS. U jiných VŠ uveďte název VŠ/fakulty, název studijního
programu, studijního oboru a období.
 Zkušenosti s členstvím v habilitačních komisích a komisích pro jmenovací řízení
o Uvádí se členství v habilitačních komisích, komisích pro jmenovací řízení (včetně příslušné VŠ,
případně jejich počet, časové období apod.), členství ve vědeckých radách VŠ (název VŠ, časové
období) apod.
 Zkušenosti s členstvím v orgánech grantových agentur, odborných společenstvích apod.
o Vyplňte název grantové agentury, společnosti apod., stát, sídlo, funkce/pozice apod. a období
působení.
 Habilitace
o Pokud jsou data o habilitačním řízení v IS, máte data předvyplněná. Pokud zde chybí, je vhodné je
nechat doplnit ve WhoIs. Pokud bylo řízení již zahájeno a dosud nebylo ukončeno, vyplňte data
včetně předpokládaného roku ukončení řízení zde.
 Jmenování
o Vyplňte obdobným způsobem jako u habilitačního řízení.
 Ohlasy publikací
o Doplňte počty WEB OF science, scopus, ostatní. Neuvádějí se autocitace.
 Publikace
o Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k dané oblasti vzdělávání.
Vyberte nejvýznamnější výstupy publikační činnosti (doporučeno 5, max. 10 výstupů) za
posledních 5 let, dokládající odbornou erudici ve vztahu k příslušné oblasti vzdělávání. Uvádí se
standardní citace zdroje, rozsah a podíl vyučujícího (při autorství pouze vyučujícího = 100 %). U
odborníků z praxe uveďte působení v praxi související s oblastí vzdělávání za posledních 5 let.

 Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vtahující se k dané oblasti vzdělávání
o Uvádí se významná vzdělávací činnost např. velké přednášky (i pro účastníky z jiných fa),
přednášky z grantů, učebnice/skripta, výukové programy apod.
 Granty
o Data z IS, která chcete použít, zkopírujte do formuláře. Doplňte případně další granty, které
nejsou v IS evidovány. Má jít o nejvýznamnější granty související s danou oblastí vzdělávání, za
posledních 10 let.
 Působení v zahraniční na obdobném zahraničním pobytu
o Uvádí se nejvýznamnější odborné zahraniční pobyty.

