VÝZVA K NOMINACI OBHÁJENÝCH DISERTAČNÍCH PRACÍ
K PODPOŘE JEJICH PUBLIKACE
FORMOU MONOGRAFIE

Filozofická fakulta UP
vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na:

podporu publikace obhájených disertačních prací
na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
Cílem výzvy je publikovat nejlepší disertační práce formou monografií za účelem podpory kariéry
excelentních absolventů doktorských studijních programů FF UP.
Podmínky: Každá oborová rada může nominovat jednu disertační práci k finanční podpoře
k publikování. Ve výjimečných případech mimořádné kvality disertační práce může oborová rada
podat i druhou nominaci. V tom případě uvede pořadí svých preferencí se zdůvodněním.
K podpoře lze nominovat disertační práce, které byly obhájeny na FF UP v období 1. 1. 2018 – 30.
11. 2020. Nominace by měla vzejít ze zasedání oborové rady a měla by představovat většinový
názor oborové rady. Oborová rada před podáním nominace seznámí se svým rozhodnutím autora
disertační práce a ujistí se, že autor je disponibilní při vydání poskytnout potřebnou součinnost.
Náležitosti: Předseda oborové rady či jím pověřený člen elektronicky doručí svou nominaci na
odd. vědy a výzkumu FF UP na přiloženém formuláři k rukám Jany Kopečné
(jana.kopecna@upol.cz), a to nejpozději do 29. 11. 2020.
Výsledky rozhodnutí: Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny nejpozději do 23. 1. 2021.
Požadovaná částka může být modifikována v závislosti na počtu podpořených disertací k vydání a
případné změně alokované částky ze strany poskytovatele dotace.
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NOMINACE OBHÁJENÉ DISERTAČNÍ PRÁCE K FINANČNÍ PODPOŘE ZA ÚČELEM JEJÍHO VYDÁNÍ
Studijní obor:
Autor disertační práce:
Kontakt na autora
disertační práce
(ideálně e-mail)
Název disertační
práce:
Plánované
vydavatelství:
Požadovaná částka
finanční podpory:
Zdůvodnění oborové
rady, proč by měla FF
UP podpořit vydání
disertační práce
(rozsah dle uznání)
Formulář vypracoval:

