Interní výběrové řízení na zahraniční mobilitu výzkumného pracovníka - juniora
Vypisuje se výběrové řízení pro pracovníky SU na vyslání na výzkumný pobyt na zahraniční instituci
(dále jen „mobilita“), podrobně popsaný níže. Mobilita by proběhla v rámci projektu OP VVV, o který
univerzita podala žádost; podmínkou realizace mobility je schválení projektu k financování.
Popis zahraniční mobility:
Hostitelská organizace: Technische Universität Dresden
Hostitelské pracoviště: Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List", Institut für
Wirtschaft und Verkehr, Würzburger Str. 35, 01187 Dresden
Oblast výzkumu:
data mining a copula funkce
Doba trvání mobility: 12 měsíců
Předpokládaný nástup: mezi 1. 6. a 1. 9. 2018 (podle vzájemné dohody s hostitelem)
Požadavky na uchazeče:
 akademický nebo vědecký pracovník SU s úvazkem aspoň 0,5
 k datu 28.12. 2017 do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby, 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 na hostitelském pracovišti, který splňuje požadavky podle specifické části
pravidel pro žadatele a příjemce dotace 1.
Požadované podklady:
 profesní životopis uchazeče, včetně údajů o pracovišti, výši úvazku a pracovním
zařazení uchazeče, přehledu publikační činnosti, řešených projektů, dosavadních
ohlasů výzkumné práce a aktivní účasti na konferencích
 ověřená kopie diplomu o získání titulu Ph.D., případně jeho nostrifikaci
 profesní životopis mentora2
 výpočet normalizovaného h-indexu mentora
 alespoň dva doporučující dopisy od respektovaných odborníků v oboru
 stručný popis výzkumu, na kterém chce uchazeč pracovat – navrhované směry
vědeckovýzkumné činnosti, jejich zajímavost, perspektivnost jejich realizace a
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku
z profesního životopisu by mělo mj. vyplývat, že mentor splňuje požadavky zmíněné výše



přínosnost z hlediska zaměření pracoviště, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru
a informace o hostitelské organizaci
vyplněné a podepsané Čestné prohlášení výzkumného pracovníka k nároku na rodinný
příspěvek.3

Úplnou nabídku uchazeče doručte nejpozději do 1. 5. 2018 na adresu: Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Personální oddělení, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40,
Karviná.
Výsledky konkurzu budou sděleny do 15.5. 2018.
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