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VYHLÁŠENí
vnitřní soutěže podporující rozvoj vzdělávací činnosti

pro rok 2014

V souladu s Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2014
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rektor TUL vnitřní soutěž v rámci
institucionálního plánu, kdy bude část finančních prostředků (v minimální výši 10 % z finanční částky
přidělené na řešení institucionálních plánů) rozdělena na tyto tematické okruhy podporující rozvoj
vzdělávací činnosti:

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole

2. Profllace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

3. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Přihláškou do vnitřní soutěže je projekt, který musí splňovat formální a obsahové náležitosti
a stanovit konkrétní a reálné cíle tak, aby byl vyřešen v roce 2014_

Projekty musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem TUL (dále jen "DZ")_
Dotace nemůže být určena na projekt, jehož řešení má charakter výzkumné činnosti nebo jehož
výsledky mají být použity pro výzkumný úkol, program nebo záměr. To se týká i tvůrčí činnosti
studentů spolupracujících při řešení projektů a výzkumných záměrů, společného výzkumu
prováděného akademickými pracovníky a studenty podle pravidel stanovených jednotlivými
vysokými školami i specifického vysokoškolského výzkumu.

Přihláška projektu má povinnou strukturu, předkládá se na formuláři, který je určen pro zařazení
cíle do IP 2014.

Návrh projektu, který tematicky patří do uvedených okruhů pro vnitřní soutěž, podává řešitel na
formuláři i elektronicky (michaela.vurmova@tul.cz) do 30.8.2013.

V tomto projektu nelze žádat o dotaci na odměny za řešení projektu, odpisy majetku, na stavební
úpravy, na vybavení nábytkem, na telekomunikační služby, poštovné, kopírování, údržbu a opravy
přístrojů a jinou režii pracoviště řešitele, na ediční náklady a na překlady či jazykové korektury.

Řešitelem projektu (dále jen "řešitel") je akademický pracovník, nebo student. Další podrobnosti
jsou uvedeny u jednotlivých tematických okruhů.

Tematické okruhy:

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole

Je určen pro pedagogickou práci akademických pracovníků, kteří dosáhnou v roce podání
projektu věku nejvýše 35 let.

Je možné podat projekt v oblasti:

a) podpora kvalifikačního rozvoje a růstu akademických pracovníků s cílem habilitace,
b) podpora individuálního růstu a kariérního rozvoje mladých akademiků - tvůrčí volno

přednostně realizované na zahraničních institucích,
c) dotace na účast na tuzemských konferencích v souvislosti s kvalifikačním rozvojem;
d) podpora stáží v zahraničí (v délce min. 1 měsíc) pro mladé akademické pracovníky

a akademické pracovníky připravující se na habilitaci nebo profesorské řízení;
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e} podpora účasti akademických pracovníků na odborných mezinárodních akcích s prezentací
vlastních výsledků,

f} dotace na odměňování pozvaného zahraničního odborníka a příp. na jeho sociální a zdravotní
pojištění.

Pokud je v přihlášce projektu uvedena zahraniční cesta, zahraniční nebo tuzemská konference
a řešitel žádá o dotaci na její náklady, uvede v projektu zejména její účel, termín, dobu a místo
pobytu, název a pořadatele a zdůvodnění souvislosti cesty s projektem.

2. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

a} inovace předmětu stávajících studijních programů; inovovaný předmět může být využíván i
pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání,

b} tvorba nového předmětu stávajících studijních programů,
c} pobyty zahraničních hostujících profesorů vedoucí k inovaci předmětu,
d} podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím

internetu studentům a akademickým pracovníkům českých vysokých škol.

3. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

a} podpora tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti;
b} podpora projektů studentů, jejichž výstupy představují rozvoj výuky a napomohou jejímu

zkvalitnění.

Projekt podává student v prezenční formě doktorského studijního programu. Řešitel musí být
studentem v prezenční formě studia po celý rok 2013. Název jeho studijního programu, studijního
oboru a měsíc a rok předpokládaného ukončení studia musí být uveden ve formuláři.
Jako první spolu řešitel musí být v projektu uveden akademický pracovník vysoké školy, obvykle
školitel, který je garantem řešení projektu. Projekt musí mít po dobu svého řešení jako druhého
spoluřešitele studenta v doktorském studijním programu. Na řešení projektu se mohou podílet i další
studenti doktorského nebo magisterského studijního programu; jejich jména a příjmení, druh studia,
studijní program a název studijního oboru, v tom případě musí být uvedeny v textu projektu. Projekt
musí být koncipován tak, aby představoval ucelený úkol, na kterém se budou podílet všichni
jednotliví členové týmu.

V projektu musí být uveden název alespoň jednoho akreditovaného studijního programu
a alespoň jednoho předmětu, kterého se projekt týká.

V Liberci 13.7.2013
rektor


