
Příkaz děkana PřF UJEP  

č. 5/2012 

ke Studentské grantové soutěži UJEP 

podle směrnice rektora č. 3/2011 

 

Článek I. 

Podávání projektů:  

Navrhovatelem a řešitelem studentského grantového projektu je student doktorského 

studijního programu akreditovaného na UJEP nebo akademický pracovník UJEP. Vedení 

univerzity podporuje společné mezioborové projekty společné pro více fakult. 

Z organizačních důvodů je nutné nové mezioborové projekty, zprávy o jejich řešení i žádosti 

o jejich financování podávat na všechny partnerské fakulty.  

 

Přílohou přihlášky je vlastní návrh projektu v rozsahu max. 6 stran A4 obsahující: 

– shrnutí současného stavu,  

– vlastní plán projektu, očekávané výsledky řešení projektu v jednotlivých letech,  

očekávaná účast na konferencích   

– údaje o připravenosti navrhovatele, řešitelského týmu a řešitelského pracoviště –  

např. dostupné přístrojové vybavení,  

– zdůvodnění finančních požadavků – čl. 6, odst. 4 Směrnice  

Osobní náklady, spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na 

celkových osobních nákladech činí více než 60%. 

     Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou  studentům vypláceny formou    

     stipendií.  

– přehled  předchozích řešených projektů SGS:  název, doba řešení, role uchazeče 

 

Článek II. 

Zásady hospodaření s přidělenými prostředky: 

Projekty studentské grantové soutěže (dále jen SGS) jsou určeny na podporu magisterského a 

doktorského studia. V rámci přidělených finančních prostředků je hrazena účast studentů 

(členů týmu) na konferencích a studijních pobytech. Účast akademického pracovníka na 

konferenci je vázaná na účast studenta.  

 

 

Článek III. 

Vykazování výsledků a doporučení pro publikační činnost  

– Každý projekt SGS musí vést k alespoň jednomu publikovatelnému výsledku, 

uznatelnému podle platné Metodiky (RIV).   

– Aby se zabránilo formální účasti studentů na projektech jako tzv. „mrtvých duší“ 

grantová rada PřF UJEP se shodla na následujícím doporučení všem řešitelům 

projektu z řad akademických pracovníků: Všechny publikace vykazované ve 

výsledcích by měly mít studenty jako spoluautory.  

– Poděkování grantové agentuře SGS UJEP v publikacích je samozřejmostí. Bez 

tohoto poděkování nebude publikace uznána jako výstup grantu. 
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