Vyhláška o zřízení Centra doktorského studia na Institutu sociologických studií
1.

Smyslem zřízení Centra doktorského studia (CDS) na ISS je podpora vybraných doktorandů v
jejich směřování k budoucí akademické dráze. Institucionalizace CDS bude mít formu
pravidelného (ročního) výběrového řízení otevřeného všem interním doktorandům daného
oboru a následné finanční podpoře vybraných studentů.

2.

Podpora bude na dobu 12 měsíců. Výše finanční podpory bude určena na základě výsledků
řízení výběrovou komisí a potvrzena ředitelem Institutu sociologických studií. Minimální
výše podpory je 60 a maximální 120 tisíc Kč na jednoho studenta. Vyplácena bude formou
účelového stipendia za vynikající vědeckou činnost.

3.

Přijetím podpory se doktorand zavazuje k aktivním účasti na doktorandském životě (aktivní
účast na seminářích, konferencích a dalších akcích v rámci doktorského studia).

4.

Prostředky na úhradu stipendia budou pocházet z následujících zdrojů: děkanát, specifický
vysokoškolský výzkum a PRVOUK

5.

Podporu lze udělit stejné osobě i několikrát po sobě.

6.

Publikační výsledky podpořených doktorandů, které vznikly v souvislosti s udělenou
podporou (byly plánovány v žádosti o podporu) musí být připsány ISS jako výhradnímu
pracovišti vzniku výsledku a SVV a Prvouku jako zdrojům podpory. To nevylučuje uvedení
podpory z dalších zdrojů (např. grantů).

7.

Za vypsání soutěže v termínu a její řádný průběh odpovídá ředitel Institutu sociologických
studií. Za řádné čerpání prostředků odpovídá ředitel ISS ve spolupráci s řešitelem SVV ISS v
daném roce.

Pravidla pro konání výběrového řízení:
8.

Pro každý obor stanoví ředitel Institutu sociologických studií na návrh předsedy oborové rady
výběrovou komisi složenou z lichého počtu členů oborových rad ISS. V komisi musí být
jeden člen OR se statusem externisty, v komisi sociologie navíc jeden člen OR ze SÚ AV ČR.
Doporučeno je zařazení jednoho člena OR z druhé katedry ISS. Předsedou výběrové komise
je zpravidla předseda oborové rady. Ředitel Institutu sociologických studií vyhlásí výběrové
řízení nejméně s dvouměsíčním předstihem před datem odevzdání přihlášek tak, aby se mohlo
konat v září.1

9.

Kritéria výběru:
a) kvalita plánu vědecké práce na období podpory včetně harmonogramu a konkrétně
stanovených výsledků (40%),
b) dosažené výsledky v uchazečem vybrané vědecké práci (předložené s rozšířeným
abstraktem; 30%),
c) průběh dosavadního studia (15%),

1V roce 2012 proběhne výběrové řízení výjimečně ve zkráceném podobě v listopadu, vyhlášeno musí být minimálně
s měsíčním předstihem.
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d) soulad plánu vědecké práce s disertační prací uchazeče a tématy/projekty řešenými na
katedře (15%).
10. Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole budou na základě předložené dokumentace a
rozhodnutí členů výběrové komise vybráni dva nebo tři kandidáti do užšího výběru.
V druhém kole budou kandidáti užšího výběru obhajovat svůj projekt a výsledky svého
dosavadního bádání před výběrovou komisí.
Ostatní
11. Žádosti se podávají prostřednictvím sekretariátu ISS v termínech vyhlášených v daném roce.
12. Příjemci podpory budou zveřejněni na webových stránkách ISS.
13. Tato vyhláška nabývá účinnosti 11. října 2012.

10. října 2012
...........................................
Martin Hájek
ředitel
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