Název:
Celková částka:

Podpora udržitelnosti pozic zahraničních postdoků
4.747 tis. Kč

Cíle:

Cílem projektu je prohloubení internacionalizace a podpora kvalitní vědecké
a tvůrčí činnosti na PřF UP prostřednictvím podpory udržitelnosti
postdoktorandských pracovních pozic zahraničních akademických pracovníků
zapojených do vědecké práce a výuky.

Zdůvodnění nákladů:

PřF má dlouhodobé zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků na
pozici "postdok", kteří jsou zapojeni do vědecké a pedagogické práce ve
výzkumných centrech CRH a RCPTM a na jednotlivých katedrách.
V uplynulém období zde působilo zhruba 85 takových zaměstnanců, z toho 48
bylo v druhé polovině roku 2015 podporováno předcházejícím rozvojovým
projektem. Smyslem navazujícího projektu je udržet tento příznivý trend
a podpořit ty nejlepší z nich i v roce následujícím, a to v období 04-12/2016.
Finance z projektu budou přiděleny na pokrytí 50% mzdových nákladů včetně
povinných zákonných odvodů, maximálně 27.000,- Kč měsíčně za podmínky
dofinancování zbývajících 50% mzdových nákladů (včetně odvodů)
mateřským pracovištěm. Plánovaná částka 4.747 tis. Kč pokryje cca 20 pozic
post-doků, kteří budou vybráni na základě žádostí pracovišť komisí
ustanovenou děkanem.

Dofinacování:

Projekty vybrané pro podporu budou jednorázově dofinancovány částkou
odpovídající 3 měsíční dotaci na postdoka z prostředků rozpočtu na
internacionalizaci za předpokladu, že postdok byl v tomto období zaměstnán
na pracovišti.

Aktivity:

1. Pedagogická činnost: postdoci budou aktivně zapojeni do výuky
pregraduálních a postgraduálních studentů
2. Vědecko-výzkumná činnost: postdoci budou zapojeni do řešené vědecké
problematiky daného pracoviště, a to formou experimentální a publikační
činnosti

Výstupy:

1. Pedagogická činnost: každý postdok odučí v roce 2016 minimálně 30 hodin
výuky
2. Vědeckovýzkumná činnost: každý postdok bude v roce 2016 hlavním
autorem nebo spoluautorem minimálně jedné publikace v impaktovaném
časopise. Není vyžadováno zvláštní poděkování projektu v publikaci. Do
15.12. vedoucí pracoviště postdoka dodá seznam výsledků členěný na
publikace, pedagogickou činnost a ostatní dosažené výsledky.

Žádosti:

Žádosti o podporu budou dodány nejpozději do 25. března 2016 do 12:00 a to
výhradně elektronicky na adresu karolina.zavoralova@upol.cz ve vyplněném
formuláři, viz vzor. Podpis vedoucího pracoviště není třeba, za autentizaci
bude považováno samotné odeslání žádosti z emailu vedoucího nebo
sekretářky pracoviště.

