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OPATŘENÍ DĚKANA 

č. 70/2020 

Doktorské studijní programy – pozice konzultant, expert – odborník z praxe  

na Lékařské fakultě OU  

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Studentům doktorských studijních programů (DSP) LF OU mohou být přiděleni ke 

školiteli i školitelé - konzultanti za podmínek stanovených tímto Opatřením děkana LF OU 

a vycházející ze Studijního a zkušebního řádu OU (čl. 50, odst. 3), který je vnitřním 

předpisem Ostravské univerzity. 

V rámci doktorských studijních programů mohou vznikat poradní orgány oborových  

a programových rad DSP, jejichž členové jsou jmenováni děkanem LF OU. Tento 

poradní orgán tvoří experti – odborníci z praxe. 

Způsob ustanovení školitele - konzultanta, poradního orgánu expertů stanoví děkan 

formou opatření. 

 

 
Čl. 2 

Konzultant a školitel-konzultant studenta doktorského studijního programu  

1. Konzultantem může být jmenován profesor nebo docent a do pozice školitel – 

konzultant další odborník s vědeckou hodností, který ale podléhá schválení Vědeckou 

radou Lékařské fakulty OU (VR LF OU). 

2. Konzultanta navrhuje oborová rada příslušného doktorského studijního programu, 

která zaručuje, že navržený kandidát splňuje požadovaná kritéria a v případech 

uvedených v odstavci č. 1 školitele – konzultanta schvaluje VR LF OU a jmenuje 

děkan.  

3. Školitel - konzultant je odborný asistent s vědeckou hodností, jehož publikační  

a vědecká činnost dosahuje velmi kvalitních výstupů a má předpoklad zahájení 

habilitačního řízení v horizontu 2 let. Školitel – konzultant pracuje vždy pod supervizi 

konzultanta s hodností doc./prof., který má zkušenosti s vedením studentů 

doktorských studijních programů.   
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Čl. 3 

Poradní orgán DSP – experti – odborníci z praxe 

1. V rámci doktorských studijních programů mohou být také zapojeni experti – odborníci 

z praxe, kteří nejsou garanty ani členy oborové rady, ale plní funkci konzultantů, 

školitelů a oponentů pro specifické oblasti svého odborného působení a jsou 

poradním orgánem oborové rady. Tvoří skupinu expertů – odborníků z praxe. 

2. Tento poradní orgán ustanovuje děkan LF OU na návrh oborové rady. Zřízení tohoto 

poradního orgánu není povinností, v případě jeho ustanovení je jeho platnost vždy na 

dobu akreditace daného studijního programu. 

 
Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Opatření nabývá platnosti a účinnosti 12. 10. 2010  

2.  Platnost do odvolání. 

 

 

 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 
      děkan LF OU  

 

Zpracovala: Mgr. I. Závacká, Ph.D., proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU 

Rozdělovník: Portál OU 


