VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE
FZS UJEP ÚSTÍ NAD LABEM.
Děkan FZS UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje Studentskou grantovou soutěž
na rok 2016.
Cílem Studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty
a akademickými pracovníky. Hlavní řešitel studentského projektu je student FZS UJEP.
V každém týmu musí být zastoupený alespoň jeden akademický pracovník, který je odborným
garantem projektu.

Časový harmonogram soutěže:
Podávání návrhů

30. 11. 2015 - 31. 12. 2015

Hodnotící lhůta

4. 1. – 29. 1. 2016

Počátek řešení projektů

1. 2. 2016

Ukončení projektů

30. 11. 2016

Veřejná obhajoba závěrečných zpráv projektu

2. 1. - 31. 1. 2017

Kontakt: veda@fzs.ujep.cz
Referát pro vědu a zahraniční vztahy FZS UJEP

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. v.r.
děkan FZS UJEP Ústí nad Labem

Zpracovala: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

Dne 23. 11. 2015 v Ústí nad Labem

Podmínky Studentské grantové soutěže FZS UJEP pro rok 2016.
1.

Základní podmínky studentské grantové soutěže

a) Hlavní řešitel projektu:
student zapsaný v prezenční nebo kombinované formě studia na FZS UJEP (do soutěže
může předložit pouze jeden projekt).
b) Další řešitelé projektu mohou být studenti a akademičtí pracovníci FZS.
c) V každém týmu musí být zastoupený alespoň jeden akademický pracovník, který je
odborným garantem projektu.
2.

Způsob a forma předkládání projektu

a) Předkládání přihlášek projektu
• Projekt musí být svým obsahem zaměřen na problematiku, která je součástí vědeckých a
výzkumných témat FZS UJEP.
• Součástí přihlášky projektu je:
 Název projektu (česky, anglicky)
 Anotace (česky, anglicky)
 Popis grantového projektu – formulace problému, teoretická východiska práce, formulace
cíle a úkolů projektu, metodologie, výstupy – konkrétní výsledky, závěr, doporučení.
 Časový harmonogram
 Rozpočet (viz Příloha A)
 Žádost o mimořádné grantové stipendium na podporu vědecké a další tvůrčí činnosti pro
studenty FZS UJEP (viz Příloha B).
• Přihláška se předkládá ve dvou výtiscích na referát pro vědu a zahraniční vztahy a zároveň
elektronicky na adresu veda@fzs.ujep.cz, a to nejpozději do 31. 12. 2015
b) Průběh řešení a způsob ukončení podpořených projektů
 Řešitel musí nejpozději do 10. 6. 2016 odevzdat průběžnou zprávu o plnění projektu
(Příloha C) elektronicky na adresu veda@fzs.ujep.cz.
 Řešitel musí nejpozději do 30. 12. 2016 odevzdat závěrečnou zprávu o plnění projektu (viz
Příloha C). Podepsaný originál závěrečné zprávy odevzdá na oddělení pro vědu a
zahraniční vztahy a její elektronickou verzi na adresu veda@fzs.ujep.cz.
 Závěrečné zprávy studentských projektů budou posuzovány veřejnou oponenturou, která
proběhne v termínu 2. 1. - 31. 1. 2017. Při posuzování zpráv se hodnotí dosažené výsledky,
kvalita výstupů a čerpání finančních prostředků.
 Proděkan/proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy stanoví termín obhajoby projektů.

3. Kritériem pro výběr studentských projektů:
a) Splnění formálních požadavků a vypracování grantového projektu,
b) Význam plánovaného projektu a očekávané výsledky.
c) Přiměřenost a účelnost použití finančních prostředků.
4. Grantová podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady, které jsou
definovány takto:
a) Osobní náklady ve formě stipendií pro studenty, které musí být v souladu
s předpokládaným rozsahem prací na projektu.
b) Maximální výše finanční částky: 15.000,- Kč.
5. Pravidla publikační činnosti
a) Výstupy budou vykázány za FZS UJEP.
b) V případě odborné publikace, uvedení odkazu na řešeném projektu v rámci
grantové soutěže FZS.

Studentské

6. Hodnocení výsledků projektů
a) Řešení studentského projektu, jeho výsledcích a čerpání přidělených prostředků podává
řešitel elektronicky a písemně (viz příloha C).
b) Součástí zprávy jsou odkazy na publikované výstupy.
c) Veřejná obhajoba závěrečných zpráv studentských grantových projektů.
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