Inzerát zveřejněný dne 20.3.2018 na úřední desce fakulty,
uzávěrka přihlášek 18.4.2018 včetně

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrová řízení na obsazení míst v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362:

SEKCE GEOGRAFIE
s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2018


docent/profesor se zaměřením na geografii

SEKCE CHEMIE
s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2018
-

docent/profesor se zaměřením na chemii

Uchazeči budou posuzování podle hodnotících kritérií:
● Samostatný akademický pracovník na renomovaném zahraničním pracovišti
● Excelentní výzkum (H - index a další scientometrie, originalita vědeckých výsledků/kvalita
publikací)
● Forma, rozsah a zaměření nabízené výuky
● Přínos pro strategické záměry přijímající sekce
● Oborový přesah napříč různými pracovišti sekce
Kvalifikační předpoklady:
Vědecká praxe v oboru, znalost alespoň jednoho cizího jazyka a na místo:
docent – úspěšné ukončení habilitačního řízení
profesor – úspěšné ukončení řízení ke jmenování
Uchazeč bude vyučovat dva 90minutové kurzy týdně na pokročilé úrovni vysokoškolského studia v
angličtině. Kurikulum kurzů je navrženo uchazečem a je součástí přihlášky. Alespoň jeden z kurzů by
měl představovat témata související s nedávným výzkumem uchazeče.

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberovarizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací, notářsky ověřenými doklady o vzdělání,
vědecko–pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění
prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43
Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

Inzerát zveřejněný dne 20.3.2018 na úřední desce fakulty,
uzávěrka přihlášek 18.4.2018 včetně

Dean of the Faculty of Science, Charles University
invites aplications for the following academic position within the project
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362:
SECTION OF GEOGRAPHY
with anticipated starting date of employment at September 1st 2018


associate professor/professor in the field of Geography

SECTION OF CHEMISTRY
with anticipated starting date of employment at September 1st 2018


associate professor/professor in the field of Chemistry

Candidates will be evaluated according to the following criteria:
● recognized scholar from a respected foreign institution
● excellent research (H - index and other scientometrics, originality of scientific results/quality
of publications)
● form, extent and focus of the offered subjects/courses
● contribution to the strategic plans of the host institution/section
● attractiveness of the applicant's research/teaching to different departments of the section
Qualifications:
-

successful completion of the professor appointment procedure or successful completion of
the habilitation procedure

-

pedagogical and scientific practice in the field

The position is open at the Section of Geography and Chemistry. The applicant must be an
internationally recognized scholar in his/her research area, and is expected to teach two 90-minute
courses per week at the advanced undergraduate (MSc.) level. The curriculum of the courses must be
proposed by the applicant and is an obligatory part of the application. At least one of the courses
should introduce topics related to the recent research of the applicant. Courses are given in English,
knowledge of the Czech language is not required.
Documentation required from candidates: cover letter, curriculum vitae, research statement,
teaching statement, list of publications, and curriculum of the proposed courses.
These documents must be send within 30 days from the announcement to HR Department of the
Faculty of Science, Charles University, Albertov 6, 128 43 Praha 2.

