Vyhlášenígrantové soutěže podporované Interní grantovou
agenturou

Rektor NEWTON College, a.s.vyhlašuje interní grantovou soutěž
pro rok 2018/2019

Cílem grantové soutěže je podpořit rozvoj tvůrčí činnosti akademických pracovníků, a to jak v rovině
projektové, tak v rovině publikační a také vytvořit podmínky pro rozvoj tvůrčích aktivit studentů
bakalářského a magisterského studijního programu NEWTON College, a.s., prostřednictvím jejich
zapojení do řešení projektů podpořených Interní grantovou agenturou.

Témata projektů, která Interní grantová agentura v roce 2018/2019 podpoří:
Téma projektu IGA pro akademické pracovníky:

„Současné manažerské a podnikatelské trendy“

Téma studentského projektu IGA:

„Průzkum spokojenosti studentů se studijním prostředím na NEWTON
College, a.s.“

I.
Oprávnění žadatelé
(1) Navrhovatelem projektu může být každý interní akademický pracovník, tj. v pracovním poměru
na NEWTON College, a.s. Členy řešitelského týmu mohou být i akademičtí pracovníci, kteří
mají uzavřenu DPP nebo DPČ s NEWTON College, a.s. Je doporučeno, aby v týmu byli minimálně
2 další akademičtí pracovníci.
(2) Studenti bakalářského a magisterského studijního programu NEWTON College, a.s.
II.
Náležitosti projektu
(1) Návrhy a žádosti o podporu projektů se zasílají v elektronické podobě ve formuláři „Žádost o
podporu výzkumného projektu IGA NEWTON College, a.s.“
(2) Návrh projektu předložený akademickými pracovníky musí respektovat výše uvedené téma a
další podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
(3) Návrh projektu předložený studenty musí obsahovat:
a) Návrh zpracování analytické části
b) Návrh realizace dotazníkového šetření mezi studenty
c) Návrh, jak budou formulovány a dosaženy závěry a náměty pro zlepšení studijního
prostření na NEWTON College, a.s.

III.
Požadované výstupy
Požadované výstupy projektů akademických pracovníků:
(1) Řešení projektu musí vést minimálně ke dvěma publikačním výstupům kategorie Jsc nebo výstupu
kategorie B (Odborná kniha)hodnocených dle Metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace platné
v době podání projektu1.
(2) Požadovanými výstupy jsou kniha kategorie B nebo 2 články Jsc, které musí vykazovat 100% afilaci
na NEWTON College, a.s. a musí obsahovat témata studijního programu a předmětů, které
akademický pracovník vyučuje (např. kniha s názvem „Výzvy globálního podnikání v současném
světě“ bude členěna na 8 kapitol. Tyto kapitoly budou mít ve svém názvu relevanci k vyučovaným
předmětům akademických pracovníků, kteří o svůj IGA projekt žádají).
(3) Tyto kapitoly, stejně jako články, musí být unikátní nepublikované autorské dílo.
Požadované výstupy studentských projektů:
(1) Výstupy související s aktivitami uvedenými v části II. Náležitosti projektu, odst. 3.
IV.
Časový rámec a financování
(1) Termíny:
Termín podání projektu: 31. 8. 2018
Počátek řešení projektů: 17. 9. 2018
Termín ukončení projektu: 31. 5. 2019
(2) Celkové náklady na realizaci projektu by neměly přesáhnout 50 000 Kč (v odůvodněných
případech jsou přípustné výjimky).

V Praze dne 23. 5. 2018

MUDr. Jan Mojžíš
rektor
NEWTON College, a.s.

Žádosti o podporu výzkumného projektu Interní grantové agentury se předkládají prostřednictvím
Specialisty pro vědecké a aplikované projekty, doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA v
elektronické formě.
Žádosti
o
podporu
výzkumného
projektu
zasílejte
na
e-mailovou
adresu
oldrich.hajek@newtoncollege.cz, v kopii také na e-mail: blanka.vytrhlikova@newtoncollege.cz.
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Definice druhu výsledků: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796

