Pravidlá prípravy a realizácie Odborných seminárov v Ústave etnológie
a sociálnej antropológie SAV
1.
Odborné semináre (ďalej OS) sa na pracovisku začali uskutočňovať od roku 2001
(podľa Zápisnice zo zasadnutia Vedeckej rady konaného dňa 26. 10. 2001) s cieľom rozvíjať
vedecké myslenie na pracovisku a zabezpečiť informovanosť o projektoch, úlohách, ktoré
riešia pracovníci v ústave i mimo neho. Semináre sú aj priestorom na prezentáciu projektov
doktorandov, štipendistov i hostí Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV (ďalej ÚESA
SAV). Na OS sa môžu zúčastniť pracovníci iných pracovísk SAV, muzeálnych inštitúcií,
študenti a pedagógovia vysokých škôl, členovia Národopisnej spoločnosti Slovenska a pod.,
ako i hostia pozvaní ÚESA SAV.
2.
OS tvoria súčasť odbornej a vedeckej činnosti pracovníkov ÚESA SAV, pričom účasť
na konkrétnom seminári je vecou rozhodnutia každého člena akademickej obce ÚESA SAV.
3.
Organizátormi OS sú Vedecká rada ÚESA SAV (ďalej VR) a riešiteľské tímy
projektov, ktorých nositeľom je ÚESA SAV.
4.
Semináre sa uskutočňujú v mesiacoch január až jún a september až december,
minimálne jeden raz za 4 týždne.
5.
Na seminároch sú prezentované:
a) projekty začínajúce v príslušnom kalendárnom roku;
b) projekty ukončené v predošlom kalendárnom roku;
c) projekty priebežne riešené v príslušnom kalendárnom roku;
d) projekty zaradené aktuálne do programu OS ÚESA SAV;
e) referáty, ktoré mali pracovníci na vedeckých podujatiach mimo pracoviska; návrh
vybraných referátov pripraví VR na základe správy o činnosti ÚESA SAV v predošlom
roku; výber konzultuje s autormi vybraných referátov;
f) vystúpenia odborníkov z iných pracovísk na Slovensku a v zahraničí, iniciované v
projektoch riešených na pracovisku;
g) publikácie, ktoré vyšli v ÚESA SAV v poslednom polroku;
h) vystúpenia doktorandov ústavu pripravené pre tento účel.
Do výlučnej kompetencie VR patrí organizácia seminárov s obsahom uvedeným v bodoch a)
až e).
6.
Rámcový plán OS pripraví na začiatku kalendárneho roka VR. Plán sa počas roka
dopĺňa a modifikuje podľa aktuálnych návrhov na realizáciu OS.
7.
Program, čas a miesto konania OS oznamuje jeho organizátor. Semináre organizované
VR sa konajú spravidla v utorok od 13.00 hod.
8.
Referujúci pracovník poskytne najneskôr jeden pracovný týždeň vopred pracovníkom
ÚESA SAV prostredníctvom organizátora OS písomný materiál (abstrakt, tézy, písomnú
verziu projektu alebo jeho výťah atď.) k problematike, ktorá bude obsahom jeho prezentácie
na OS.
9.
Seminár otvára a vedie jeho organizátor; ak OS organizuje VR, seminár vedie
tajomník VR, prípadne iný člen VR.
Pravidlá boli prijaté na zasadnutí VR dňa 12. 4. 2011 uznesením č. 7/2011, novelizované na
zasadnutí VR dňa 5. 2. 2013 uzn. č. 4/2013, uzn. č. 6/2019 zo dňa 6. 5. 2019.

