PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Kompletně vyplněný formulář zašlete elektronicky spolu se všemi přílohami koordinátorovi fakulty pro projekt Podpora
mobility na UP II. Podepsaný výtisk přineste k výběrovému řízení.

Název projektu:

Podpora mobility na UP II.

Číslo a název výzvy:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a
administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Podporovaná aktivita:

3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

ŽADATEL:
Jméno a příjmení:

Fakulta:

Přírodovědecká fakulta

Kontaktní telefon:
Kontaktní email:
3 - Junior v zahraničípracovníka
(PrF_10_LRR_8)
Označení
mobility:
Popis zapojení
výzkumného/technického/administrativního
do práce v hostitelské organizaci

Žadatel popíše do jakého výzkumného týmu bude zapojen a konkrétní pracovní plán zapojení do práce hostitelské organizace. Popíše činnosti,

Student Ph.D.:

ANO

NE

Datum udělění titulu Ph.D.:

Název hostitelské organizace:
Motivační dopis:

(max 2000 znaků)
Mentor musí mít podíl na alespoň jednom mezinárodním nebo národním grantu za posledních 5 let nebo prokázat publikační činnost

Popis hostitelské organizace (relevantní pouze pro výjezdy z ČR, včetně stáží )
Žadatel popíše hostitelskou organizaci a konkrétní pracoviště, kde bude zapojen. Dále popíše kvalitu hostitelské organizace a potenciál ke

Plánovaný harmonogram mobility:

* publikační výstupy = odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu
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Popis hostitelské organizace:
Žadatel popíše hostitelskou organizaci a konkrétní pracoviště, kde bude zapojen. Dále popíše kvalitu hostitelské organizace a
potenciál ke svému rozvoji. Též uvede důvod výběru hostitelské organizace (např. trvající spolupráce, budoucí spolupráce,
excelence v dané výzkumné oblasti, atd.),
(max 2000 znaků)

Popis zapojení žadatele do práce v hostitelské organizaci:
Žadatel popíše do jakého výzkumného týmu bude zapojen a konkrétní pracovní plán zapojení do práce hostitelské organizace.
Popíše činnosti, které bude po dobu mobility realizovat a dále uvede vytyčené hlavní cíle, kterých chce během mobility dosáhnout.
(max 2000 znaků)

Harmonogram mobility:
Žadatel uvede stručný plánovaný harmonogram mobility

2

MENTOR:
Jméno a příjmení:

H - index*:
Mentor musí mít podíl na alespoň jednom mezinárodním nebo národním grantu za posledních 5 let nebo prokázat publikační
činnost minimálně 3 publikační výstupy** v posledních 5-ti letech.

Mezinárodní/národní grant v posledních 5-ti letech:
Žadatel uvede a stručně popíše jeden odpovídající grant mentora

Publikační výstupy v posledních 5-ti letech:
1.

2.

3.

* Výzkumní pracovníci v sociálních a humanitních oborech jsou z této povinnosti vyloučeni.
** Publikační výstupy = odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a
zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“.

PŘÍLOHY:
CV žadatele
CV mentora
Diplom (v případě studenta Ph.D. potvrzení o studiu)
Doporučení školitele v případě studenta Ph.D.
nerelevantní
Výpočet H-indexu mentora (podle Návodu na výpočet normalizovaného H-indexu)

Podpis žadatele:

TISK

ULOŽIT
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