Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa
Oblast podpory
Název projektu

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 7.2
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 7.2.3

Číslo projektu

Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské
univerzity, Fakulty sociálních studií
CZ.1.07/2.3.00/20.0080

Název příjemce

Ostravská univerzita v Ostravě

Celková alokovaná částka

19 336 617,26,-Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

od 1.6.2011 do 31.5.2014
Projekt umožní rozšířit a zkvalitnit personální základnu
stávajícího výzkumného týmu působícího na Fakultě sociálních
studií Ostravské univerzity.
Cílovou skupinu projektu tvoří VŠ studenti Mgr. a PhD.stupně
a akademičtí pracovníci Fakulty sociálních studií Ostravské
univerzity.
V průběhu projektu budou realizovány 4 klíčové aktivity:
Klíčová aktivita 01:
Podpora posílení excelence vědeckovýzkumného týmu FSS OU
prostřednictvím zapojení zahraničního experta
Klíčová aktivita 02:
Rozšíření vědeckovýzkumného týmu FSS OU o mladé vědecké
pracovníky, studenty doktorandského studia a posílení
vědeckovýzkumné základny
Klíčová aktivita 03:
Zvyšování gramotnosti ve znalosti GIS technologií aplikovaných
v sociálních vědách
Klíčová aktivita 04:
Metodologický blok mezinárodní Jarní školy
Cílem projektu je podpora,rozšíření a zkvalitnění personálního
zabezpečení výzkumu.
Projekt umožní rozšířit základnu výzkumného týmu o mladé
aspiranty na vědeckou práci z řad studentů,rozšířit a zajistit
kvalitní odbornou přípravu výzkumného týmu,posílit excelenci
výzkumného týmu v zájmu rozšíření a zefektivnění jeho
participace na řešení předních výzkumných témat. Projekt je
založen na participaci zahraničního vědce. Do projektových

aktivit je zapojen významný zahraniční expert a odborník
erudovaný v metodologii sociálně vědního výzkumu a výzkumu
v sociální práci. Výstupem projektu budou nová metodika
výuky sociálně vědního výzkumu,odborné publikace,včetně
publikací metodologických a zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů
ve VaV na FSS OU.
Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

webové stránky projektu: http://projekty.osu.cz/vedtym/
ekonom projektu: Ing.Marcela Larišová
marcela.larisova@osu.cz
+420 597 09 4021, 731 696 961
manažer vědeckých projektů: Mgr. Helena Schaumannová
helena.schaumannova@osu.cz
+420 597 09 4020, 731 696 963

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

