Výběrové řízení na zahraniční pracovní pobyt pro výzkumného pracovníka
seniora se zaměřením na environmentální vědy na oborném pracovišti v USA

Pracoviště: Fakulta životního prostředí
Popis mobility: Pracovní pobyt v zahraničí je určen pro výzkumníka seniora, který se věnuje
problematice ekologie a zemědělství, zejména pak problematice travinných ekosystémů a to nejlépe
s přesahem do některé z těchto klíčových oblastí výzkumu: lidská adaptabilita, výzkum krajiny;
hydrologická a klimatická variabilita, mokřady, biodiverzita a evoluce rostlin, environmentální a
izotopová geochemie, dálkový průzkum země a prostorová ekologie. Předpokládá se výjezd na
výzkumné pracoviště v USA.

Délka pobytu: 6 měsíců + 6 měsíců návratová fáze v ČR na pracovišti FŽP ČZU v Praze
Úvazek: 0,5
Požadavky na účastníka:
• Zkušený výzkumný pracovník s H-indexem minimálně 8
• Výzkumná činnosti v oblasti environmentálních věd, především ekologie a zemědělství
alespoň 5 let
• Alespoň 10 článků v časopisech s IF, z čehož 3 publikační výstupy byly realizovány
v posledních 5 letech
• Podíl pracovníka na alespoň jednom mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let
jako řešitel či spoluřešitel přičemž se nesmí jednat o interní grant
• Účastník mobility v součinnosti se zahraničním oddělením FŽP vyjedná podpis společného
memoranda mezi pracovišti
• Dále se během pobytu zúčastní alespoň jedné konference nebo semináře mezinárodního
charakteru
• V návratové fázi je účastník mimo výzkumné činnosti na FŽP povinen seznámit své
spolupracovníky a studenty na FŽP formou semináře či workshopu s nově nabitými
zkušenostmi

Podání přihlášky
V případě zájmu zašlete:
• Strukturovaný odborný životopis
• informaci o zahraničním pracovišti, kam plánujete mobilitu
• projevení zájmu ze strany zahraničního pracoviště (stačí emailová komunikace)
• motivační dopis s tématy a harmonogramem své výzkumné činnosti v průběhu
mobility
• plánem výstupů pro období mobility a návratové fáze. (Všechny případné výzkumné
výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access).
Veškeré podklady k přihlášce zašlete elektronicky na adresu: malkova@fzp.czu.cz

Termín:
Vypsání výběrového řízení: 2. 2. 2018
Ukončení přijímání přihlášek: 9. 3. 2018
Termín ústních pohovorů: 19.-23. 3. 2018
Termín výjezdu na mobilitu: květen 2018 – květen 2019

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní
mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

