
Srdečně zveme na seminář 

Horizont 2020: Příležitosti pro (budoucí) postdoky 
(v češtině) 

Akce proběhne v rámci cyklu „Informační gramotnost pro doktorandy“, který organizuje 
Oddělení podpory vědy a Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Kdy: čtvrtek 3. 5. 2018 (15:00-17:00) 

Kde: Knihovna chemie, Hlavova 8 

Registrace: goo.gl/forms/fYDom7btjq46c8Xq1 

Seminář se zaměří na příležitosti, jaké evropský program Horizont 2020 nabízí 
držitelům PhD, kteří si chtějí vylepšit svou vědeckou kvalifikaci absolvováním 
zahraniční postdoktorské stáže:  

 granty Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship – MSCA-IF  
(typy grantů, kritéria způsobilosti),  

 vyhledávání příležitostí v databázi EURAXESS a další. 

Druhá část semináře se zaměří na přípravu grantové žádosti MSCA-IF 
(struktura přihlášky a na co nezapomenout při jejím sepisování,  
nabízená podpora atd.). 

Komu je seminář určen: 
 pokročilým doktorandům a postdokům,  

kteří by rádi vyjeli za zkušenostmi do zahraničí, 

 současným i budoucím šéfům výzkumných týmů,  
kteří by si rádi do svého týmu přivedli postdoka ze zahraničí, 

 komukoli dalšímu, koho toto téma zajímá. 

Přednášející: Ludmila Součková (Müllerová) 
 kontaktní osoba pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě. 

Kontakt na organizátorku: Ludmila Součková – ludmila.souckova@natur.cuni.cz. 

You are kindly invited to information event 

Horizon 2020: Opportunities for (future) postdocs  
(in English) 

The event is part of series “Information literacy for doctoral students” organised by the Research 
Support Department and Library of Chemical Sciences of the Faculty of Science, Charles University. 

 

This event in English will be organised only if the number  
of participants registered (by 2 May 2018) is high enough. 

When: Thursday 10 May 2018 (15:00-17:00) 
Where: Library of Chemical Sciences, Hlavova 8 
Registration: goo.gl/forms/41thFAjK0KSPsIGi2 

The event will present opportunities in the European programme Horizon 2020 
for PhD holders who want to gain experience on a postdoc research stay 
that is connected with moving from one country to another: 

 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – MSCA-IF 
(types of grants, eligibility criteria), 

 searching for opportunities in EURAXESS Jobs database and others. 

Second part of the event will focus on preparation of MSCA-IF application 
(application structure and practical tips for writing, available support etc.). 

Target groups: 
 Advanced doctoral students and postdocs. 

 Research group leaders (current or future)  
who want to attract postdocs from abroad. 

 Anyone else who is interested. 

Speaker: Ludmila Součková (Müllerová) 
 contact point for Horizon 2020 at the Faculty of Science. 

 

Contact to organiser: Ludmila Součková – ludmila.souckova@natur.cuni.cz. 


