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. Mobilita proběhne v rámci projektu OP VVV
Podpora
mezinárodní
mobility
výzkumných
pracovníků
na
SU
(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:

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Institute of Theoretical Physics and Astrophysics
Teoretická fyzika
3 měsíce
mezi 1. 9. 2022 – 1.11. 2022 (dle vzájemné dohody s hostitelem)

Požadavky na uchazeče:
Uchazeč musí k 1. 9. 2022 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. od 2. 9. 2015 a
později;
• 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 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.

Úplnou nabídku uchazeče zašlete nejpozději do 12. 6. 2022 na adresu:
Mgr. Tereza Kapušová
Referát pro vědu a zahraniční styky
Fyzikální ústav v Opavě
Bezručovo nám. 1150/13
746 01 Opava
nebo elektronicky na email tereza.kapusova@physics.slu.cz
Výsledky konkurzu budou sděleny nejpozději do 15. 7. 2022.

