PhD Talent FA Call 2021
Podpora talentovaných doktorandů FA VUT
Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu talentovaných studentů
pro doktorandy FA VUT v Brně
Téma výzvy:
Finanční podpora bude udělena vybraným aktivně studujícím doktorandům FA VUT v Brně:
za odborný článek:
– publikovaný v roce 2021,
– nebo doložený dopisem redakce časopisu s příslibem publikování v roce 2022 (dopis je
dokladem úspěšného dokončení recenzního řízení)
– v periodiku indexovaném ve WOS, nebo ve SCOPUS, případně i v mezinárodním
recenzovaném odborném časopise indexovaném v databázi ERIH+
Důležité termíny:
Soutěžní lhůta začíná: 26. 4. 2021
Soutěžní lhůta pro podání žádosti končí: 30. 11. 2021 do 12:00
Vyhlášení výsledků soutěže, přiznání mimořádného stipendia: prosinec 2021
Kontaktní osoby:
Předkládání žádostí, referentka Studijního oddělení FA VUT – Lucie Jandová, DiS
(jandoval@fa.vutbr.cz, tel. 541 146 624)
Proděkan pro vědu FA VUT – doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (palacky@fa.vutbr.cz,
tel. 541 146 673)
Pokyny k žádostem:
Žádosti o podporu, na vyplněném formuláři žádosti, mohou doktorandi podávat
do 30. listopadu 2021 do 12:00. Žádosti zaslané e-mailem v elektronické podobě
s podpisem žadatele bude přijímat referentka studijního oddělení Fakulty architektury VUT
v Brně Lucie Jandová, DiS., jandoval@fa.vutbr.cz
Výše odměny bude stanovena na základě sestaveného pořadí nejvýše umístěných publikací
s nejvyšším impaktem, vědeckým, mezinárodním a společenským přínosem.
Výběr z žádostí, kterým bude přiznána finanční podpora, provede Oborová rada DSP na
svém zasedání v závěru roku 2021.
Projekt: IRP 2021 – Podpora talentovaných doktorských studentů
Garant: pror. Miroslav Doupovec
Cíl: fakulta vybere jednoho nebo několik talentovaných doktorandů a ty podpoří
Kritéria výběru: za mimořádné výkony konkrétních doktorandů
Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia z tohoto projektu budou vydána vybraným
studentům do konce roku 2021. Podmínkou je aktivní studium doktoranda v době přiznání
stipendia.
Základní finanční údaje
Alokace výzvy 50 tis. Kč
Maximální částka podpory na jednu žádost: 50 tis. Kč

Žádost o podporu z projektu PhD Talent FA 2021
Název časopisu

Název publikovaného, nebo k publikaci přijatého odborného článku

Druh:

Jimp

Jsou údaje o článku zadány
v IS Apollo?:

Jscopus
Ano, doplňte id záznamu:

Jrec (ERIH+)
Ne

Kontaktní údaje žadatele
Jméno a příjmení
Ústav fakulty
Školitel
Telefon
E-mail
Seznam autorů článku a jejich autorské podíly
Seznam autorů

Jména a příjmení všech autorů článku

1
Hlavní
(korespondenční
autor)

2
3
4
5

(Použijte tolik řádků, kolik je potřeba)

Počet stran odborného článku
Anotace článku v angličtině (abstrakt):

Autorské
podíly (%)

Název školícího
pracoviště autora

Popište význam vašeho článku z hlediska rozvoje oboru, mezinárodního přínosu,
přínosu k poznání a jeho společenské relevance:

Oborové zařazení článku (jak je zadáno v IS Apollo, dle FRASCATI):

