Výběrové řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí
Zahradnická fakulta
Specifikace mobility
Financování mobility bude plně zajištěno v rámci projektu OP VVV Rozvoj internacionalizace
výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
(reg. Číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953)
Délka trvání mobility – 6 měsíců
Předpokládaný termín zahájení mobility – nejpozději červen 2018
Výše úvazku – úvazek 1,0 na MENDELU s místem výkonu práce mimo území ČR
Návratová fáze – povinná doba v délce 6 měsíců, po kterou musí výzkumný pracovník
absolvující mobilitu mimo ČR setrvat v zaměstnaneckém poměru k instituci příjemce dotace
s místem výkonu práce na území ČR. Cílem návratové fáze je přenos zkušeností ze zahraniční
do ČR a diseminace výsledků mobility.

Termín odevzdání podkladů pro výběrové řízení (více viz bod 4) – 19. 1. 2018, 14.00, na
adresu: martina.miskelova@mendelu.cz, případné dotazy, prosím, posílejte v kopii na e-mail
zuzana.zidova@mendelu.cz

Obecné podmínky pro výběr výzkumných pracovníků
Výzkumným pracovníkem – juniorem se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem
Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka, přičemž Post-dok je výzkumný pracovník do 7 let od
udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby.
Výzkumným pracovníkem – seniorem se rozumí výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D.
či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety.

Pracovník, který chce absolvovat mobilitu, musí odůvodnit potřebnost realizace mobility
a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude
mobilita realizována, mimo jiné na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci
mobility včetně popisu vazby na výzkum prováděný výzkumným pracovníkem před realizací
mobility.
Mobilitu výzkumného pracovníka lze přerušit. Pokud je předem plánováno přerušení mobility
výzkumného pracovníka, je nutné přerušení zohlednit v předloženém harmonogramu.
Přerušení mobility znamená přerušení realizace klíčové aktivity. Mobilitu je možné plánovaně
přerušit opakovaně, avšak přerušení nesmí kumulativně přesáhnout dobu 6 měsíců, tj. 180
dnů (1 měsíc = 30 dnů).
Pro každou z níže zmíněných zemí bude vybrán pouze jeden výzkumný pracovník.

Aktivita: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
Výběrové řízení se vypisuje pro tuto zemi: Španělsko (obor: Chemistry)
Osoba vybraná pro účast na mobilitě Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů
v zahraničí musí splňovat tyto náležitosti:
1. být výzkumným pracovníkem – juniorem (k datu předložení žádosti o podporu – 3. 8. 2017).
Jedná-li se o studenta Ph.D., musí mít tato osoba v době předložení žádosti o podporu status
studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)

2. musí mít doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

3. musí mít mentora v zahraničí, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:


h-index – minimální hodnota 8,5 dle přepočtu normalizační tabulky uvedené níže.
Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus. Výzkumný
pracovník v sociálních a humanitních oborech výši h-indexu nedokládá.



podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let
jako řešitel či spoluřešitel (k datu předložení žádosti o podporu) zároveň se nesmí
jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních
5 letech minimálně 3 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)

4. k výběrovému řízení dokládá IHNED:


profesní životopis výzkumného pracovníka



doložení způsobilosti mentora (musí splňovat podmínky bodu 3)



výpočet normalizovaného h-indexu mentora



doporučení školitele v případě Ph.D. studenta



stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění
potřebnosti vzhledem k oboru a informace o hostitelské organizaci, zdůvodnění
relevance mobility



doložení zájmu hostitelské organizace v zahraničí – souhlasné stanovisko mentora
s realizací a programem stáže včetně odsouhlasení její délky postačující v elektronické
podobě

5. dokládá v případě, že bude vybrán:


pracovně – právní dokument uzavřený s MENDELU



diplom (případně jeho nostrifikaci, v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu.)



profesní životopis mentora



harmonogram mobility



doložení zájmu hostitelské organizace v zahraničí – nejlépe ve formě Smlouvy
o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací (obsahující závazek výkonu výhradně
nehospodářské činnosti výzkumného pracovníka po dobu trvání mobility. Zde musejí
být ošetřeny také případné finanční toky mezi zainteresovanými institucemi a jejich
souhlas s harmonogramem mobility).

Aktivita: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí
Výběrové řízení se vypisuje pro tuto zemi: Japonsko (sociální a humanitní obory, h-index se
nestanovuje)
Osoba vybraná pro účast na mobilitě Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů
v zahraničí musí splňovat tyto náležitosti:
1. být výzkumným pracovníkem – seniorem (k datu předložení žádosti o podporu – 3. 8. 2017)

2. splnit následující výkonnostní kritéria výzkumného pracovníka – seniora:


podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let
jako řešitel či spoluřešitel (k datu předložení žádosti o podporu), přičemž se nesmí
jednat o interní grant výzkumné organizace,



publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (k datu
předložení žádosti o podporu – 3. 8. 2017; 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).

3. k výběrovému řízení dokládá IHNED:


profesní životopis výzkumného pracovníka



stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění
potřebnosti vzhledem k oboru a informace o hostitelské organizaci, zdůvodnění
relevance mobility



doložení zájmu hostitelské organizace v zahraničí – souhlasné stanovisko
zodpovědného pracovníka hostitelské organizace s realizací a programem stáže včetně
odsouhlasení její délky postačující v elektronické podobě

4. dokládá v případě, že bude vybrán:


pracovně – právní dokument uzavřený s MENDELU



diplom (případně jeho nostrifikaci)



harmonogram mobility



doložení zájmu hostitelské organizace v zahraničí – nejlépe ve formě Smlouvy
o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací (obsahující závazek výkonu výhradně
nehospodářské činnosti výzkumného pracovníka po dobu trvání mobility. Zde musejí
být ošetřeny také případné finanční toky mezi zainteresovanými institucemi a jejich
souhlas s harmonogramem mobility).

Návod na výpočet normalizovaného h-indexu
ℎ𝑁 = 𝑓 × ℎ, kde f je koeficient oboru a h je standardní h-index

Přehled oborů a jejich koeficientů:
Agricultural Sciences 1.27
Biology & Biochemistry 0.60
Chemistry 0.92
Clinical Medicine 0.76
Computer Science 1.75
Engineering 1.70
Environment/Ecology 0.88
Immunology 0.52
Materials Science 1.36
Mathematics 1.83
Microbiology 0.63
Molecular Biology & Genetics 0.44
Neuroscience & Behaviour 0.56
Pharmacology & Toxicology 0.84
Physics 1.00
Plant & Animal Science 1.08
Psychiatry 0.88
Space Science 0.74

