Dohoda o spolupráci při školení doktorandů
mezi
Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky,
Fakultou dějin, umění a orientalistiky Univerzity Lipsko (Fakultät für Geschichte,
Kunst und Orientwissenschaften der Univerzität Leipzig),
Fakultou sociálních věd a filosofie Univerzity Lipsko (Fakultät für Sozialwissenschaften
und Philosophie der Univerzität Leipzig),
a
Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO)

Preambule
Filosofický ústav Akademie věd České republiky (dále FLÚ AV ČR) je mimouniverzitní
výzkumné pracoviště zaměřené na interdisciplinární bádání v oblasti filosofie a příbuzných
humanitních věd. Společně s partnerskými univerzitami se FLÚ podílí na školení doktorandů,
jimž se nabízí možnost spolupracovat s badateli působícími na tomto ústavu a využívat jeho
infrastrukturu.
Fakulta dějin, umění a orientalistiky Univerzity Lipsko (dále GKO) se ve výzkumu a výuce
věnuje politickým, společenským a kulturním změnám a procesům v minulosti i současnosti.
Fakulta GKO je zapojena do několika zastřešujících pregraduálních a postgraduálních
programů a uděluje akademický titul doctor philosophiae (Dr. Phil.) v oborech, které jsou na
ní výukou a bádáním zastoupeny.
Fakulta sociálních věd a filosofie Univerzity Lipsko zahrnuje široké spektrum ústavů a
center. Fakulta uděluje akademické tituly doctor philosophiae (Dr. phil.) a doctor rerum
politicarum (Dr. rer. pol.) ve vědních oblastech resp. předmětech, které jsou na fakultě –
v bádání i ve výuce – zastoupeny v rámci magisterských studijních programů nebo v rámci
tematického zaměření profesur.
Ve svém prohlášení ze 4. října 2019 označila Univerzita Lipsko posílení vzájemné podpory
při školení doktorandů za ústřední cíl budoucí spolupráce s Akademií věd České republiky.
Při Univerzitě Lipsko působí Research Academy Leipzig jakožto centrální servisní středisko
pro podporu začínajících badatelů.
K identitě Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO), ústavu
přidruženého k Univerzitě Lipsko, patří nejen bádání o regionu, jímž se zabývá, a spolupráce
s tamními partnery, ale i aktivity GWZO ve východní, zvláště středovýchodní Evropě. Za
tímto účelem usiluje GWZO o trvalou, institucionalizovanou spolupráci s Akademií věd
České republiky v Praze, v jejímž rámci hodlá působit jako prostředník mezi německými a
českými výzkumnými, pedagogickými i kulturními institucemi. K posílení tohoto cíle slouží
„Memorandum of Understanding“ mezi Leibnizovým společenstvím (Leibniz-Gemeinschaft)
a Akademií věd České republiky. GWZO bude v rámci svých možností podporovat realizaci
cílů a opatření uvedených v této dohodě.
§1

Partnery této dohody jsou FLÚ AV ČR, Fakulta GKO Univerzity Lipsko, Fakulta sociálních
věd a filosofie Univerzity Lipsko a GWZO.
§2
Partneři potvrzují svůj záměr zasazovat se společně přes hranice oborů i států o podporu
začínajících badatelů v oborech zastoupených na svých institucích. Tento záměr cílí
především na odborné školení doktorandů a na zprostředkovávání obecných klíčových
dovedností.
§3
FLÚ AV ČR navrhuje výše uvedeným fakultám začínající badatele pro společné programy
s partnery na Univerzitě Lipsko, kteří v rámci svého vzdělávání a činnosti v jeho zařízeních
absolvují doktorské studium. Podmínkou pro získání školitele na výše uvedených fakultách
jsou přitom oborová kompatibilita a jazyková vybavenost navrženého kandidáta. Jako
kontaktní osoba pro lipského školitele zpravidla funguje další školitel z FLÚ AV ČR. Stejně
tak platí pro výše uvedené fakulty možnost navrhnout začínající badatele pro doktorandský
pobyt ve FLÚ AV ČR; u těch stačí znalost němčiny a angličtiny. Znalost češtiny je vítána,
není však podmínkou pro absolvování těchto pobytů.
§4
Zúčastněné fakulty Univerzity Lipsko umožní, aby začínající badatelé, které FLÚ AV ČR
navrhl k přijetí mezi lipské doktorandy, absolvovali doktorské studium v souladu s pravidly
doktorského studia stanovenými příslušnou fakultou. Doktorská zkouška proběhne na
Univerzitě Lipsko. Do zkušební komise bude vyslán zástupce FLÚ AV ČR oprávněný k
hlasování. Doktorský titul bude udělen Univerzitou Lipsko; v dokumentech souvisejících
s jeho udělením i v samotném diplomu bude zmíněna účast doktoranda na společném
programu partnerů.
§5
GWZO nabízí podporu při hledání kvalifikovaného školitele na jmenovaných fakultách
Univerzity Lipsko, při zápisu do doktorského studia a při případném využívání služeb
Research Academy Leipzig, zejména postgraduálního centra pro humanitní a sociální vědy.
Doktorandi vyslaní FLÚ AV ČR získají možnost účastnit se akcí pořádaných v rámci školení
doktorandů, zejména možnost prezentovat své dizertační projekty.
§6
Vynikající dizertace vzniklé v rámci této dohody je možné vydat v jedné z publikačních řad
GWZO.
§7

Obecně partneři podporují vzájemnou komunikaci zúčastněných mladých badatelů. Umožňují
jim vzájemnou účast na vědeckých akcích, prezentaci jejich badatelských projektů a další
společné aktivity.
§8
S uzavřením této dohody nejsou spjaty žádné finanční závazky vůči partnerům. Partneři se ale
shodují v záměru využít pro realizaci dohody již existující možnosti finanční podpory (např.
Erasmus), nebo žádat o jiné neinstitucionální prostředky. Partneři navíc potvrzují svůj záměr
hledat individuální možnosti financování a společně je dokumentovat.
§9
Tato dohoda vstupuje v platnost podpisem partnerů.
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