Statut výzkumného centra Pedagogické fakulty OU
I
Základní ustanovení
1. Výzkumné centrum Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen
„PdF OU“) je zřizováno za účelem koncentrace výzkumného personálního potenciálu
PdF OU a zkvalitnění výsledků její výzkumné činnosti.
2. Činnost výzkumného centra je realizována za podmínek stanovených v tomto statutu.
3. Výzkumné centrum je samostatnou organizační jednotkou v rámci PdF OU.
II
Činnost centra
1. Centrum realizuje výzkumné aktivity odpovídající dlouhodobému záměru Ostravské
univerzity v Ostravě a PdF OU a aktuálním potřebám PdF OU, a to na národní
i mezinárodní úrovni.
2. Centrum realizuje nezbytné organizační aktivity sloužící k podpoře výzkumu.
III
Struktura a organizace centra
1. V čele výzkumného centra stojí vedoucí z řad interních akademických pracovníků,
který centrum řídí a odpovídá za činnost centra děkanovi fakulty.
2. Vedoucího centra jmenuje na základě výběrového řízení a odvolává děkan fakulty.
3. Vedoucí centra stanovuje výzkumné zaměření centra, řídí běžnou činnost centra
a navrhuje děkanovi fakulty jmenování a odvolání interních i externích členů centra.
4. Členové centra jsou jmenováni děkanem fakulty na návrh vedoucího centra
a s vědomím vedoucího příslušné katedry v případě interních členů, resp. příslušné
instituce v případě externích členů
5. Výše pedagogického, resp. pracovního úvazku interních ani externích členů se
v souvislosti s členstvím v centru nemění, neboť členství v centru na sebe neváže
žádnou výši pracovního úvazku ani jiné pracovněprávní náležitosti.
6. V případě potřeby může děkan fakulty jmenovat na návrh vedoucího centra jednoho
z členů centra odborným garantem centra. Odborný garant centra je organizačně
podřízen vedoucímu centra.
7. Členové centra se ze své činnosti v centru zodpovídají vedoucímu centra.
8. Členství zaniká rozhodnutím děkana na základě žádosti příslušného pracovníka nebo
vedoucího centra
9. Je-li k činnosti centra nutný organizační a provozní řád, předkládá jej vedoucí centra
ke schválení AS PdF OU.
10. Vedoucí centra předkládá pravidelně výroční zprávu o činnosti centra ke schválení AS
PdF OU.
IV
Práva a povinnosti členů výzkumného centra
1. Členové výzkumné centra mají právo:
• realizovat výzkumné a tvůrčí aktivity odpovídající cílům centra;
• předkládat požadavky související s výzkumnou aktivitou centra vedoucímu centra.

2. Členové výzkumného centra mají povinnost:
• řídit se pokyny vedoucího centra v souvislosti s činností centra; úkoly a povinnosti
vyplývající z členství v centru nesmí být v rozporu s úkoly a povinnostmi, které
mají členové na příslušných katedrách, resp. pracovištích;
• prezentovat a vykazovat výsledky výzkumu souvisejícího s činností centra jako
výstupy PdF OU.
V
Financování centra
1. Centrum získává finanční prostředky pro svou činnost z následujících zdrojů:
• realizovaných výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektů;
• institucionálních programů OU;
• fakultních prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu;
• sponzoringu;
• rozpočtu či hospodářského výsledku PdF OU (na základě schválení AS PdF OU).
VI
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení AS PdF OU.
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