Metodika výběru kandidátů na univerzitní postdoktorské pozice – červen 2020

1. Deadline pro podání přihlášek kandidátů 15. 9., vždy však nejpozději měsíc před plánovaným
zasedáním VR JU. Požadavky na kandidáty zůstávají nezměněny, základní požadavek je příchod
z jiné instituce. Výše měsíční mzdy zůstává v rozmezí 30-46 tis. Kč (bez odvodů). Přihlášky se
podávají na Útvar vědy a výzkumu rektorátu JU. Každá fakulta může podat maximálně tři
přihlášky, v případě většího množství kandidátů musí fakulta provést vlastní předvýběr.
2. Na základě podaných přihlášek budou vytvořeny dvě ad hoc komise. Komise pro přírodovědnězemědělské obory a komise pro humanitní, ekonomické a sociální obory. Tyto komise mají jak
interní tak externí členy. Složení komisí navrhuje prorektor pro vědu a výzkum po dohodě
s děkany příslušných fakult.
3. Interní členové komisí jsou interní členové Vědecké rady JU s tím, že členem komise nemůže být
zaměstnanec katedry, která o postdoktorské místo žádá. V případě, že tuto podmínku nesplňuje
žádný člen VR JU, prorektor pro vědu a výzkum po dohodě s děkanem příslušné fakulty navrhne
za člena komise akademického pracovníka fakulty, který není členem VR JU.
4. Externí členové komisí jsou externí členové Vědecké rady JU.
5. Komise jmenuje rektor.
6. Každá komise má alespoň tři interní členy, přičemž každá fakulta, na kterou se postdok hlásí,
bude mít v komisi jednoho interního člena. Externí členové budou jmenováni na základě své
odbornosti tak, aby co možná nejlépe pokrývali oborové zaměření přihlášených postdoků.
Minimální počet externích členů jsou dva, celkový počet externích členů bude vždy stanoven tak,
aby komise měla lichý počet členů.
7. Komise si zvolí předsedu z interních členů.
8. Komise projednají žádosti a určí pořadí kandidátů. Kromě absolutního pořadí kandidátů komise
taktéž stanoví, do jakého pořadí je možné postdoky přijímat v případě, že lépe hodnocení
kandidáti pozici odmítnou.
9. Komise mohou jednat vzdáleně, je však doporučeno alespoň jedno společné jednání komise,
například těsně před samotným zasedáním VR JU.
10. Předsedové obou komisí na zasedání Vědecké rady JU seznámí členy Vědecké rady JU s výsledky
jednání komisí a krátce zdůvodní výsledné pořadí.
11. Vědecká rada JU bude následně veřejně hlasovat o schválení návrhu předloženém předsedy obou
komisí. Pro schválení návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Vědecké
rady JU.
12. V případě neodsouhlasení návrhu komise, musí Vědecká rada JU navrhnout nové pořadí, které
musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

