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V Praze dne 22. 1. 2018 

 

Vyhlášení vnitřní soutěže pro rok 2018 na MÚVS na podporu rozvojových projektů 
akademických pracovníků a studentů na fakultách a součástech ČVUT v rámci 
Institucionálního plánu ČVUT pro roky 2016 – 2018 

 

Vyhlašuji vnitřní soutěž pro rok 2018 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků 
a studentů na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v	Praze. 

 

Tematické okruhy: 

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních 
programů na úrovni předmětů/kurzů: 

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 

Dílčí cíle MÚVS, ke kterým by projekty měly přispívat: 

a) Podpora distančních forem výuky v	podobě vytvoření nových studijních opor či e-
learningových kurzů 

b) Vytvoření komplexu nové skupiny předmětů tematicky provázaných včetně studijních 
opor 

c) Podpora tvůrčí práce studentů prezenční formy studia směřující k inovaci vzdělávací 
činnosti 

Kritéria pro hodnocení projektů: 

a) míra naplnění dílčích cílů MÚVS 
b) deklarované výstupy projektu 
c) poměr nákladů k	předpokládaným výsledkům 
d) složení řešitelského týmu ve vztahu k	cílům projektu 

Podmínkou je, že se jedná o zcela nové učební opory či výukové skupiny (dříve nazývané 
specializace), jejichž tvorba nebyla v	uplynulých letech financována v	rámci vnitřní soutěže. 

V	rámci požadované částky je nutné počítat se spoluúčastí ve výši 34 % z	celkové částky.  

Minimální finanční dotace:  150	000 Kč 
Celková finanční dotace na všechny projekty:  882 000 Kč  
Termín odevzdání žádostí (na sekretariát MÚVS):  do 12. 2. 2018 
Ukončení řešení projektů:  do 30. 11. 2018 
Odevzdání závěrečné zprávy: do 15. 12. 2018 
Oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení:  do 18. 1. 2019 

Řešení projektů, jejich řízení a kontrola je podle Metodiky pro řízení rozvojových projektů v	rámci 
Institucionálního plánu (IP) na ČVUT. 
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Výběrová komise  

Předseda 

PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D. 

Členové 

PhDr. Monika Hřebačková, Ph.D. 

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. 

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

 

Přílohy:  

Metodika pro řízení rozvojových projektů v	rámci Institucionálního plánu (IP) na ČVUT 

Formuláře pro přijetí přihlášek  

 

 

 

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. 
ředitelka 

 


