Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK)

PŘIHLÁŠKA PROGRAMU
Kód programu (podle struktury PRVOUK):
a) Název programu:
b) Vědní oblast:
c) Stručná anotace programu (rozsah: 1/2 – 1 strana A4):
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d) Údaje o koordinátorovi (koordinátor je habilitovaným akademickým nebo vědeckým pracovníkem
s pracovním úvazkem na UK alespoň 0,8; jde-li o pracovníka zařazeného na lékařské fakultě, vztahuje se
podmínka velikosti úvazku alespoň 0,8 na součet úvazků na UK a v příslušné fakultní nemocnici; úvazek na
UK musí však vždy činit nejméně 0,5; koordinátor programu nemůže být členem rady jiného programu)

Jméno, příjmení, titul:
Telefon:

E-mailová adresa:

e) Údaje o navrhovaných členech rady programu vč. koordinátora (rada má nejméně 5 a
zpravidla nejvíce 15 členů; členy rady mohou být pouze akademičtí nebo vědečtí pracovníci UK, kteří
v dané vědní oblasti již prokazatelně dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků; jde-li o společný program,
musí být členem rady alespoň jedna osoba z každé participující fakulty /jiné součásti/ UK)

Jméno, příjmení, titul

Identifikační
číslo osoby*

Fakulta/součást

Datum schválení
vědeckou radou
fakulty/součásti

*osmimístné číslo zaměstnance UK uvedené např. na průkazu zaměstnance

Stručné životopisy navrhovaných členů rady (s výjimkou koordinátora; max. rozsah jednoho
životopisu 1 strana A4; uveďte shrnující údaje o publikační činnosti, popř. 5 nejvýznamnějších publikací za
posledních 10 let, a citovanost – v oborech, kde to je relevantní, doporučujeme podle WoS) :

f) Orientační údaje o celkovém počtu osob zúčastněných na programu
z toho orientačně
 počet akademických a vědeckých pracovníků:
 počet studentů:
Údaje o případných dalších klíčových řešitelích, kteří nejsou členy rady programu
(jmenovitě s tituly a jednou větou o odborném zaměření):
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h) Popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky
i) Kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména
mezinárodním kontextu
j) Návrh klíčových kroků pro kvalitativní zlepšení tohoto postavení v horizontu doby
uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový harmonogram těchto kroků,
indikátory tohoto zlepšení
(celkový rozsah textu podle písm. h) až j) se předpokládá v rozmezí cca 10–25 stran)
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k) Datum a podpis koordinátora:

l) Podpisy děkanů (ředitelů) všech fakult (jiných součástí) UK, na kterých má být
program uskutečňován
Fakulta/
součást

Jméno, příjmení, titul
děkana/ředitele

Datum a podpis děkana/ředitele
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