SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Interní výběrové řízení
Zahraniční mobilita na pozici výzkumného pracovníka – juniora.
Vypisuje se výběrové řízení pro pracovníky SU na výzkumný pobyt na zahraniční
instituci (dále jen „mobilita“), podrobně popsaný níže. Mobility proběhne v rámci
projektu OP VVV Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017871).

Popis zahraniční mobility:
Hostitelská organizace:
Hostitelské pracoviště:
Oblast výzkumu:
Doba trvání mobility:
Předpokládaný nástup:

Universidad de Murcia
Facultad de Matemáticas, Dep. de Matemáticas
Avda. Teniente Flomesta, 5 – 30003 – Murcia, Spain
Dynamické systémy
4 měsíce
mezi 1.11. a 1.12. 2020 (podle vzájemné dohody
s hostitelskou institucí)

Požadavky na uchazeče:
Uchazeč musí k 1.11. 2020 splňovat tyto požadavky:
• být akademickým nebo vědeckým pracovníkem SU s úvazkem alespoň 0,5
• být v době podání žádosti studentem Ph.D. nebo držitelem titulu Ph.D. (či
jeho zahraniční obdoby) maximálně 7 let před datem zahájení mobility,
přičemž tato doba se prodlužuje o dobu mateřské a rodičovské dovolené,
dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než
90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby, pokud k nim došlo po
udělení titulu Ph.D., resp. o jejich část po udělení titulu Ph.D.
• mít mentora z hostitelského pracoviště, který splňuje následující
výkonnostní kritéria
§ minimální přepočtená hodnota normalizovaného H-indexu dle
Web of Science nebo Scopus 8,5
§ podíl alespoň na jednom mezinárodním grantu či národním grantu
za posledních 5 let jako řešitel nebo spoluřešitel, zároveň se nesmí
jednat o interní grant, nebo mít v posledních 5 letech minimálně 3
publikační výstupy

Požadované podklady:
Nabídka, kterou uchazeč doloží musí obsahovat následující dokumenty:
§ profesní životopis včetně údajů o pracovišti, výši úvazku, přehledu
publikační činnosti, řešených projektů, dosavadních ohlasů výzkumné
práce a aktivní účasti na konferencích
§ ověřená kopie diplomu o získání Ph.D. (případně jeho nostrifikace),
studenti Ph.D. doloží ekvivalentní údaje o ukončení magisterského studia
a doporučení školitele
§ harmonogram mobility
§ profesní životopis mentora
§ dva doporučující dopisy od respektovaných odborníků v oboru
§ stručný popis výzkumu, na kterém chce uchazeč pracovat, zdůvodnění
potřebnosti vzhledem k oboru a informace o hostitelské instituci
§ motivační dopis
Úplnou nabídku uchazeče zašlete nejpozději do 24.10. 2020 na adresu:
Jiřina Böhmová
Matematický ústav v Opavě
Na Rybníčku 1
74601 0pava
Výsledky konkurzu budou sděleny nejpozději do tří pracovních dnů po
stanoveném datu doručení.

