FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
DĚKAN

V Praze dne 12. 8. 2022

Děkan
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

výzkumný pracovník – junior (s místem výkonu práce v zahraničí)
Detaily pozice:
• trvání se předpokládá na 3 měsíce
• předpokládaná minimální výše úvazku 0,7
• nejpozdější termín nástupu: 1. 10. 2022
• místo výkonu práci na hostitelské organizaci mimo ČR
• po návratu ze zahraničí je povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců na ČVUT FIT
Požadavky na uchazeče:
1. Být výzkumný pracovník – junior, tj. výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. v instituci
se sídlem na území ČR nebo získal titul Ph.D. či obdobný maximálně 7 let před datem zahájení
mobility.
2. Být v době realizace mobility zaměstnancem ČVUT.
3. Mít mentora v zahraničí (na hostitelské organizaci), který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
● H-index – minimální přepočtená hodnota normalizovaného H-indexu dle Web of Science
nebo Scopus musí být 8,5
● podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let
(k datu nástupu uchazeče) jako řešitel či spoluřešitel,
● publikační činnost – v posledních 5 letech (k datu nástupu uchazeče) minimálně
3 publikační výstupy (odborné publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“
a „review“ evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS).
Požadované dokumenty:
• motivační dopis (odůvodnění potřeby realizace mobility a jejího přínosu pro ČVUT FIT)
• profesní životopis se seznamem publikací
• kopie Ph.D. diplomu (v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu a doporučení školitele)
• vyjádření vedoucího katedry/ústavu se závazkem spolufinancování stanovené výše nákladů
dané pozice
• doložení zájmu hostitelské organizace – souhlasné stanovisko mentora s realizací
a programem mobility včetně odsouhlasení její délky
Pro výběrové řízení bude FIT zpracovávat uchazeči poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní
údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Přihlášku zasílejte do 16. 9. 2022 na e-mail dagmar.mala@fit.cvut.cz, v předmětu e-mailu uveďte
„Výběrové řízení FITKA3“.
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