Vyhláška ředitele ISS 5/2022
Pravidla pro finanční podporu pro pomocné vědecké síly

1. Pomocnou vědeckou silou (dále jen „PVS“) se může stát student či studentka bakalářského
nebo magisterského studijního programu, který je realizován na ISS FSV UK.
2. PVS pomáhá s vědeckými projekty jednomu či více akademickým či vědeckým pracovníkům,
kteří jsou zaměstnanci ISS (dále jen „garant“). Pomoc může směřovat k již existujícím
projektům, které jsou financovány z externích zdrojů, tak i k přípravě budoucích projektů,
které dosud externí financování nemají.
3. Každý rok v měsíci únoru je vypsána soutěž, kdy se mohou hlásit zájemci o pozici PVS. Na
přihlášky je stanovena lhůta dvou týdnů. O přihláškách PVS rozhoduje tříčlenná komise, která
je tvořena ředitelem ISS a vedoucími obou kateder.
4. Přihláška do PVS musí obsahovat:
a. Jméno a příjmení uchazeče(ky)
b. Studijní program a ročník studia
c. Popis činností, které by v rámci PVS vykonával(a).
d. Hodinový rozsah činností, které by v rámci PVS vykonával(a).
e. Vyjádření garanta.
f. Celková požadovaná výše finanční podpory pro PVS.
5. Maximální výše finanční podpory pro jednu PVS je 20 tisíc. Jeden student(ka) může získat
podporu i v rámci více PVS projektů, ale celková výše finanční podpory nesmí přesáhnout
částku z předchozí věty. Výše požadované podpory by měla vycházet ze skutečnosti, že jedna
hodina práce PVS je honorována částkou ve výši 200,- Kč.
6. Realizace činností PVS probíhá od března do listopadu. Nejpozději do 25.11. musí PVS dodat
závěrečnou zprávu o činnosti, která obsahuje:
a. Jméno a příjmení uchazeče(ky)
b. Studijní program a ročník studia
c. Stručný popis činností, které byly v rámci PVS vykonány.
d. Hodinový rozsah činností, které byly v rámci PVS vykonány.
e. Vyjádření garanta k činnosti a navrhované výši odměny.
7. Finanční odměna ve formě účelového stipendia bude vyplacena v měsíci prosinci, její výše
může být rozhodnutím ředitele ISS snížena. V případě neplnění činností PVS nebude
vyplacena odměna žádná.
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