ZPRÁVY

CENA ZA VÝZKUM VYSOKOŠKOLSKÉ PROBLEMATIKY
Mezinárodní asociace univerzit
(oznámení o soutěži formou eseje)

Mezinárodní asociace univerzit (IAU) vyhlásila
v roce 2003 ve spolupráci s Palgrave Macmillan, oﬁciálním vydavatelem příruček a výzkumných studií
asociace, zřízení ceny za výzkum vysokoškolské
problematiky.

v hodnotě 2000 euro bude udělena každé dva roky nejlépe ohodnocené eseji ze všech přijatých. Délka textu
eseje nesmí překročit 7500 slov (cca 17 stran A4). Esej
musí být napsána v jednom z oﬁciálních jazyků IAU
– angličtině nebo francouzštině – a musí být odeslána
jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Téma letošní eseje je zaměřeno na zhodnocení přínosu a vlivu konkrétního projektu spolupráce s ohledem
na jeho plánovanou další fázi nebo jeho obecné využití
v praxi. Esej může mít formu sepsaného výzkumného
projektu, zprávy z terénního výzkumu nebo analýzy
řešení praktických obtíží v rámci spolupráce dvou
institucí vysokého školství (jedné z rozvojové, druhé
z vyspělé země) v oblasti vývoje a výzkumu. Taková
analýza musí osvědčit spolupráci institucí uvedeného
typu, a to formou podpisu odpovědných pracovníků
obou institucí spolu s podpisem jejich přímého nadřízeného, děkana nebo rektora.

Mezinárodní porota, složená z významných
představitelů institucí vysokého školství, přezkoumá
odevzdané eseje a vyhlásí prvního vítěze na 12. mezinárodní konferenci IAU v Sao Paulu (očekává se
následná publikace vybraných esejí).
Uzávěrka pro odevzdání esejí pro letošní první kolo
soutěže byla posunuta na 30. dubna 2004; rozhodující pro uznání bylo datum uvedené na poštovním
razítku.

Esej má být v souladu s heslem asociace – Spolupráce univerzit světa. Přitom příspěvek musí zohlednit
téma 12. světové konference IAU „Bohatství v různosti
– Úloha univerzit při podpoře dialogu a výzkumu“,
které je důležité vzhledem k vlastním záměrům vysokých škol. (Konference se uskuteční se 23.–27. července
v Sao Paolu v Brazílii).

Kontaktní adresa:
Prof. Guy Neave, Director of Research
International Association of Universities (IAU)
UNESCO House
1, rue Miollis, F-75732 Paris Cedex 15, France
Fax: +33 (0) 1 47 34 76 05
E-mail: iau@unesco.org

Soutěž je otevřená všem akademickým, výzkumným či administrativním pracovníkům institucí
vysokého školství, kteří jsou členy IAU. Cena IAU

AULA informuje své čtenáře o vyhlášení této soutěže pro případnou účast v příštích letech.
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