

Formulár k žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na projekty rozvoja právnického vzdelávania

Vysoká škola
Názov vysokej školy
Fakulta, pracovisko
Názov fakulty a pracoviska, na ktorom sa má dotácia použiť
Kontaktná osoba na účely komunikácie o predloženej žiadosti
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Email

Telefón


Východiská dlhodobého zámeru vysokej školy alebo fakulty
Uveďte citát z dlhodobého zámeru vysokej školy alebo fakulty, ktorý sa vzťahuje k téme výzvy. Tiež uveďte  internetový odkaz na úplné znenie dlhodobého zámeru vysokej školy/ fakulty (vrátane jeho aktualizácii).

Rozpočet na rok 2016 
Podpoložka
Názov
Aktivita
Kód podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Dotácia
Iné zdroje
Spolu














Spolu



Súčet1
Súčet2
Súčet3
Zostavte rozpočet plánovaných aktivít. Pre jednotlivé položky výdavkov, ktorých zabezpečenie má byť financované z dotácie, uveďte kód podľa ekonomickej klasifikácie  rozpočtovej klasifikácie  a výšku požadovanej dotácie k jednotlivej položke. V rámci položiek 610 a 620 je postačujúce uvedenie výšky požadovanej dotácie na úrovni položky. Požadovanie dotácie v rámci položiek 640 a 650 nebude akceptované.
Podrobný komentár k rozpočtu
Uveďte podrobný komentár k rozpočtu a k účelu použitia dotácie a k spôsobu výpočtu požadovanej dotácie. Napr. v prípade položky 610 uveďte počet zamestnancov, ktorí budú financovaní z dotácie, ich štruktúru, rozsah a informácie o vykonávanej činnosti, typ financovaných činností a pod. 

Súčasný stav
Uveďte podrobné vysvetlenie súčasného stavu v danej oblasti. 


Plán aktivít na rok 2016
Názov aktivity

Opis aktivity

Ciele aktivity a merateľný ukazovateľ splnenia alebo úspešnosti aktivity

Opíšte jednotlivé aktivity. Na každú aktivitu použite samostatnú tabuľku.
Komentár k plánu aktivít na rok 2016
Uveďte komentár k plánu aktivít na rok 2016. 

Cieľový stav
Opíšte plánovaný cieľový stav v danej oblasti. 

Plánovaný počet zapojených študentov
Uveďte predpokladaný počet študentov, ktorí budú vzdelávaní v rámci projektu financovaného touto výzvou. Uveďte plánovaný rozsah ich zapojenia (počet hodín, spôsob vzdelávania alebo zapojenia). Uveďte tiež celkový počet študentov, ktorí študujú daný odbor na príslušných stupňoch vysokoškolského štúdia. 

Personálne zabezpečenie
Uveďte zoznam pracovníkov, ktorí budú súčasťou realizačného tímu. K jednotlivým pracovníkom priložte ich profesionálny životopis alebo odkaz na web stránku, ktorá ho obsahuje. 



