STUDENTSKÁ GRANTOVÁ AGENTURA
NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ
(STUDENT GRANT FOUNDATION – SGF)
CO JE STUDENTSKÁ GRANTOVÁ AGENTURA (SGF)?
SGF je nová grantová soutěž pro studenty doktorského studia, která probíhá celá v angličtině.
Je vytvořena v rámci projektu OPVVV reg. číslo CZ.02. 2. 69/0.0/0.0/19_073/0016951 s názvem „Zvýšení kvality
interního grantového schématu Slezské univerzity v Opavě“.
JEJÍM CÍLEM JE:
•
•
•
•
•
•
•

zvýšit kvalitu výuky spojené s výzkumem studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
prostřednictvím rozvoje a podpory systému interní grantové soutěže;
podpořit účast studentů doktorského studia ve výzkumných projektech a dalších výzkumných aktivitách;
přispět ke zlepšení podmínek studentů doktorského studia pro jejich vědeckou práci;
pomoci studentům doktorského studia urychlit osvojení si standardů vědecké práce;
posílit větší samostatnost studentů doktorského studia při vědecké práci;
posílit vazby jak na základní, tak na aplikovaný výzkum;
zvýšit konkurenceschopnost absolventů v akademické nebo soukromé sféře.

KDO SE MŮŽE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?
Přihlásit se může každý student doktorského studijního programu uskutečňovaného na SU, který má zájem:
•
•
•
•

realizovat vlastní výzkumnou činnost a osvojit si její základy a principy, jako např. řídit tým, organizovat čas, plánovat vědeckou
práci apod., a prezentaci jejích výsledků;
řešit projekt sám jako jediný (individuální) řešitel nebo naopak v týmu s dalšími studenty – doktorandy, a to buď jako hlavní řešitel
nebo člen týmu;
zlepšit si své jazykové kompetence;
získat nemalou finanční podporu na svůj vědecký projekt.

JAK SE STUDENT MŮŽE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT A JAK SAMOTNÁ SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
1. Každý zájemce z řad studentů doktorského studia řádně vyplní projektovou žádost, tzv. „Application form“ a spolu s povinnými
přílohami ji odevzdá na oddělení pro vědu a výzkum dané součásti ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem.
2. Grantová komise SGF součásti provede kontrolu formální správnosti předložených materiálů a ke každé žádosti stanoví jednoho
interního a jednoho externího oponenta, kteří na projekt vypracují hodnotící posudky spolu s doporučením či nedoporučením
k financování.
3. Následně Grantová komise součásti na základě posudků oponentů sestaví pořadí studentských grantů a všechny podklady předá
Grantové komisi SGF Univerzity.
4. Grantová komise SGF Univerzity sestaví finální pořadí studentských grantů.

JAK SE STUDENT DOZVÍ, ZDA BYL PROJEKT PŘIJAT K FINANCOVÁNÍ?
Bezprostředně po zasedání Grantové komise SGF Univerzity jsou všichni uchazeči o studentský grant vyrozuměni o výsledcích soutěže dopisem.
Úspěšným uchazečům je vydáno rozhodnutí o udělení studentského grantu, které specifikuje obsah, finanční náročnost
a práva a povinnosti všech zúčastněných stran.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT?
1. Každý řešitel studentského grantu má podporu MENTORA, tj. výzkumného či akademického pracovníka, který
poskytuje řešitelům odbornou a metodickou pomoc a podporu.
2. Každý řešitel má povinnost za každý měsíc implementace grantu zpracovat ZPRÁVU O ČINNOSTI (Activity
report). Do této zprávy se uvádějí nejen činnosti spojené se samotným výzkumem, ale také všechny činnosti související s přípravou výzkumu, plánování prací, komunikací a organizací týmu (pokud jde o týmový grant). Také
je možné uvést studijní aktivity nutné pro realizaci výzkumu – rešerše odborné literatury, networking apod.
3. Téma studentského grantu NESMÍ být totožné s tématem dizertační práce. Může se ale jednat o téma příbuzné,
logicky související, rozšiřující problematiku řešenou v dizertační práci nebo zohledňující odlišný pohled na
danou problematiku. Studenti také mohou výsledky nebo výstupy grantu ve své dizertační práci použít. V neposlední řadě je povoleno, aby studenti pomocí výstupů grantu plnili dílčí povinnosti svého individuálního studijního plánu (publikační činnost, aktivní účast na konferenci apod.).
4. Studenti, kteří se do projektu zapojí ve výši 0,3 úvazku a vyšší, jsou povinni během realizace studentského grantu
uskutečnit ALESPOŇ JEDNU VZDĚLÁVACÍ NEBO VÝZKUMNOU AKTIVITU V ZAHRANIČÍ. Může se jednat
o stáž, letní školu, výzkumný pobyt nebo aktivní účast na konferenci. Studenti mohou vyjet do zemí v rámci EU
i mimo EU.

KDO STUDENTOVI V PŘÍPADĚ POTŘEBY PORADÍ?
V případě potřeby se každý student, ať už zájemce o přihlášení se do soutěže, tak i řešitel projektu, může obrátit na oddělení pro vědu a výzkum dané součásti nebo přímo
na rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky. Potřebné kontakty najde zde - www.slu.cz/slu/cz/vavkontakty
Podrobné informace o SGF včetně oficiálních pravidel soutěže a vyhlášení jednotlivých kol jsou pak k dispozici na webových stránkách
www.slu.cz/slu/cz/vavsga

