České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Projekt „Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky“
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569

vypisuje místo doktorandky/doktoranda v odborném týmu projektu s
předpokládaným datem nástupu 1.6.2017

Popis pracovní pozice:
Pracovní místo je zřízeno v rámci projektu OP VVV, „Brookhavenská národní
laboratoř - účast České republiky“. Vybraný doktorand/ka svou prací posílí stávající
vědecko-výzkumný tým Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Její/jeho hlavní náplní bude:
• zapojení se do vědecko-výzkumné činnosti odborného týmu ve studiu mesonu
J/ pod vedením RNDr. Petra Chaloupky, Ph.D. a Mgr. Jaroslava Bielčíka,
Ph.D.,
• plnění stanoveného plánu vědecko-výzkumné činnosti a vzdělávacích aktivit,
• podíl na provozu a údržbě experimentu STAR,
• publikování vědecko-výzkumných výsledků,
• absolvování odborných stáží,
• účast na zahraničních i tuzemských konferencích,
• přenos získaných poznatků ostatním pracovníkům a studentům
prostřednictvím workshopů apod.
Kvalifikační požadavky:
• řádně ukončený magisterský studijní program na univerzitě v ČR, nebo řádně
ukončený obdobný studijní program na zahraniční vysoké škole, uznávaný
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
• student se přihlásí do doktorského programu Jaderné inženýrství, podoblast
Experimentální jaderná fyzika, na FJFI ČVUT v Praze, příjem přihlášek do
23.5.2017, více informací na
https://www.fjfi.cvut.cz/files/Veda_a_vyzkum/Doktorske_studium/Terminpodavani-prihlasek-do-DS-ZS-2017-2018.pdf
• dobrá znalost anglického jazyka,
• zkušenosti s výzkumem v oblasti výzkumného zaměření odborného týmu,
• iniciativní a tvůrčí přístup k řešení pracovních úkolů.

Nabízený plat:
20.000,00 Kč/měsíc s tím, že 0,5 FTE bude financováno z projektu OP VVV,
„Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky“, 0,5 FTE pak z již běžící
velké infrastruktury “BNL-CZ”.
Předpokládaný nástup:
1.6.2017
Ukončení:
31.5.2020
Zveřejnění výběrového řízení:
vyvěšením na veřejné úřední desce FJFI ČVUT v Praze, veřejné úřední desce KF
FJFI ČVUT v Praze dne 2.5.2017.
Podávání přihlášek:
Do 23.5.2017 12:00
Požadovaná forma přihlášky uchazeče:
Písemná přihláška k přijetí na místo doktoranda obsahující tyto přílohy:
1. strukturovaný životopis,
2. kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo ekvivalent),
3. kopie dokladů prokazující dosaženou úroveň anglického jazyka,
4. přehled publikovaných článků v impaktovaných časopisech a jiných
publikacích,
5. přehled konferenčních vystoupení a prezentací.
Přihláška, i každá z výše uvedených příloh, musí být uchazečem podepsána.
Písemné přihlášky uchazečů přijímá Mgr. Zdeňka Císlerová, Břehová 7, 115 19
Praha 1, e-mail: zdenka.cislerova@fjfi.cvut.cz
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