Interní multidisciplinární výzkum Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Grantová výzva
Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU v ČB vyhlašuje historicky již druhou výzvu pro akademické
pracovníky ZSF JU na interní multidisciplinární výzkum ZSF JU se začátkem řešení od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2018.

Podmínky soutěže:
-

-

zapojení akademických pracovníků z více oborů a kateder (příp. oddělení, budoucích ústavů),
příprava rozpočtu určeného primárně pro realizaci výzkumu a publikování (např. sběr dat a
následné publikování výsledků, překlady, aktivní účast na konferencích, aj.); finanční zdroje
nejsou určeny pro navýšení mezd akademických pracovníků, maximální částka pro roční
čerpání je cca 500 000 Kč,
maximální doba řešení je cca 3 roky,
příprava projektového záměru dle struktury uvedené ve formuláři přihlášky, kterou naleznete
v Příloze č. 1.

Organizace soutěže:
Přihlášku do interní soutěže je nutné odevzdat ve dvou výtiscích na Oddělení pro vědu a výzkum
nejpozději dne 30. září 2015 do 12.00 hod. Formulář přihlášky naleznete v Příloze č. 1.
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Příloha č. 1
Formulář přihlášky do soutěže na Interní multidisciplinární výzkum Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ČÁST A – Základní údaje o projektu
Název projektu

Hlavní řešitel/ka projektu (jméno, příjmení, tituly, pracoviště, kontakt – telefon, e-mail)

Spoluřešitelé ze ZSF JU (jméno, příjmení, tituly, pracoviště, kontakt – telefon, e-mail)

Doba řešení projektu
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ČÁST B - Popis projektu
1. Současný stav znalostí
Pozn.: Popis současného stavu znalostí a realizovaných výzkumů slouží pro formulaci cílů výzkumu, metodiky, aj. Ze
současného stavu by mělo vyplynout téma, které ještě nebylo zkoumáno a bude předmětem tohoto navrhovaného projektu.
Je nezbytné dodržet pravidla pro citování a text doplnit seznamem literatury. Maximální rozsah popisu současného stavu
znalostí je 4 A4 (bez seznamu literatury).

2. Cíl/e výzkumu

3. Předmět a objekt výzkumu

4. Metodika výzkumu

5. Rizika řešení projektu
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ČÁST C - Závazné výstupy
I. Recenzované články v neimpaktovaných časopisech
II. Recenzované články v impaktovaných časopisech
III. Přednášky s abstraktem v ČR
IV. Přednášky s abstraktem v zahraničí
V. Monografie
VI. Kapitola v monografii
VII. Zahraniční stáž min 1 měs. (celkový počet výjezdů)
VIII. Videokonference
IX. Sborník z konference
Součet výstupů
X. Další výstupy výše nedefinované (slovně vypsat + kvantifikovat):
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Část D - Projektový tým - popis úlohy jednotlivých členů projektového týmu
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ČÁST E - Harmonogram práce
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ČÁST F – Rozpočet projektu
Celková částka:

0 (0-0-0)

I. Věcné výdaje

0 (0-0-0)

1.

2.

Provozní prostředky
materiál:

0 (0-0-0)
0 (0-0-0)

odborná literatura:

0 (0-0-0)

Služby

0 (0-0-0)

3. Cestovné
domácí:

0 (0-0-0)
0 (0-0-0)

zahraniční:

0 (0-0-0)

III. Osobní výdaje (bez odvodů)

0 (0-0-0)

Odměny, DPP, DPČ

IV: Jiné

0 (0-0-0)

Zdůvodnění jednotlivých položek:

V Českých Budějovicích dne

…………………………………………………
(podpis hlavního řešitele/ky)
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