Opatření Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 4/2016

Preference pro projekty specifického výzkumu
(ve znění účinném od 1.9.2016)
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách) vydávám toto opatření:

Čl. 1
V návaznosti na vyhlášení soutěže Grantové agentury MU (GA MU) o projekty
Specifického výzkumu rektorem Masarykovy univerzity stanovuji pro Právnickou
fakultu MU tímto opatřením následující preference pro projekty specifického
výzkumu:
Preference fakulty pro projekty dle přílohy č. 1 Směrnice rektora MU č. 3/2015 –
Pravidla vysokoškolského specifického výzkumu – kategorie A
1. Hmotné zdroje (knihy a časopisy) pro Ústřední knihovnu Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, sloužící jako základní podmínka realizace a rozvoje
vědecko-výzkumné práce akademických pracovníků (školitelů v DSP a
vedoucích diplomových prací) a studentů (DSP a magisterská studia).
2. Informační elektronické zdroje (e-databáze, včetně elektronických knih) pro
Ústřední knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, sloužící jako
základní podmínka realizace a rozvoje vědeckovýzkumné práce
akademických pracovníků (školitelů v DSP a vedoucích diplomových prací) a
studentů (DSP a magisterská studia).
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3. Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia
zaměřené na aktivní zapojení do výzkumné činnosti fakulty doprovázené
publikací výsledků zveřejněných v recenzovaných či impaktovaných
časopisech, příp. sbornících zařazených v databázích (uznatelné pro RIV).
Minimální počet výstupů z projektu (počet kapitol v monografii) musí odpovídat
počtu členů řešitelského týmu.
4. Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia
zaměřené na mezioborovou spolupráci či spolupráci se zahraniční institucí.
V obou případech se předpokládá společný publikační výstup zveřejněný
v recenzovaném či impaktovaném časopise, příp. sborníku zařazeném v
databázi (uznatelné pro RIV). Minimální počet výstupů z projektu (počet kapitol
v monografii) musí odpovídat počtu členů řešitelského týmu.
5. Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia
zaměřené na cizojazyčné publikace – monografie, případně články,
zveřejněné v recenzovaném či impaktovaném časopise, příp. sborníku
zařazeném v databázi (uznatelné pro RIV), jejichž předmětem je analýza
českého práva. Minimální počet výstupů z projektu (počet kapitol v monografii)
musí odpovídat počtu členů řešitelského týmu.
6. Projekty zaměřené na monografickou publikaci výsledků individuální vědecké
práce studentů doktorského studia, zejména v návaznosti na dizertační práce.

Preference fakulty pro projekty dle přílohy č. 1 Směrnice rektora MU č. 3/2015 –
Pravidla vysokoškolského specifického výzkumu – kategorie B
1. Projekty k zajištění mezinárodních vědeckých konferencí
doktorského studia (celofakultního i oborového charakteru).

studentů

Čl. 2
Současně stanovím orientační limity pro jednotlivé projekty, a to následovně:
Preference fakulty pro projekty kategorie A
ad 1. částka 3.000.000,- Kč maximálně.
ad 2. částka 2.000.000,- Kč maximálně.
ad 3. – 5. Maximální částka na projekt 200.000,- Kč. Maximální částka na
osobu 40.000,- Kč.
Ad 6. částka 400.000,- Kč maximálně.
Preference fakulty pro projekty kategorie B
ad 1. Maximální částka na projekt 40.000,- Kč.
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Výše uvedené částky mohou být sníženy až o 2,5 % na náklady dle článku 3
odst. 3 písm. c) Směrnice rektora.
V případě, že MU obdrží z centrálních zdrojů nižší částku, a budou tak sníženy i
částky pro jednotlivé fakulty, snižují se výše uvedené částky poměrně. Opačný
postup se použije v případě zvýšení zdrojů.

Čl. 3
Pro realizaci projektů specifického výzkumu, v nichž je zapojeno více
spoluřešitelů (studentů i akademických pracovníků), musí být součástí písemné
podoby projektu prohlášení všech spoluřešitelů, že souhlasí s výzkumnými a
publikačními úkoly uvedenými v projektu.

V Brně dne 1. září 2016

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.,
děkanka
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