Vyhlášení interní soutěže na dvě místa v Centru doktorských studií (CDS) na Institutu
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK)
Ředitel IMS FSV UK vyhlašuje po dohodě s garanty doktorských studijních programů
Mezinárodní teritoriální studia (MTS) a Moderní dějiny (MD) interní soutěž na obsazení dvou
míst v CDS na dobu od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.
Členství je ohodnoceno částkou 12 tis. Kč čistého měsíčně, a to bez ohledu na čerpané
doktorské stipendium. Předpokládá se, že se členové CDS budou věnovat především
disertačnímu výzkumu, který povede k dokončení disertační práce. Součástí náplně práce
v CDS může být také přiměřená účast na organizaci aktivit souvisejících s doktorským
studiem. Soutěže se mohou zúčastnit studenti doktorských studijních programů MTS a MD
v prezenční formě, kteří do konce trvání členství v CDS nepřekročí standardní dobu studia (4
roky). Opakované členství v CDS je možné.
Zájemci o členství v CDS podají přihlášku do pátku 30. 8. 2019 do 12 hodin na sekretariát
IMS, a to k rukám Lucie Jůzové (lze tak učinit i e-mailem: lucie.juzova@fsv.cuni.cz).
Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování výběrového řízení. Výběrová komise se skládá
z garantů doktorských studijních programů MTS a MD a člena stanoveného ředitelem IMS.
Součástí přihlášky jsou následující dokumenty:
1) životopis včetně odborné a publikační činnosti,
2) projekt disertační práce,
3) návrh činnosti v CDS a její zamýšlené výsledky (postup při zpracování disertační práce,
publikace apod.).
Výběrová komise zasedne ve třetím týdnu září 2019. Konkrétní termín zasedání komise bude
zveřejněn nejpozději 30. 8. 2019. Výsledky výběrového řízení budou vyhlášeny do 25. 9.
2019.
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