Výběrové řízení na společnou pozici doktorandky/doktoranda Bioetiky na
Masarykově univerzitě a ve Filosofickém ústavu AV ČR
Oborová rada doktorského studijního programu Bioetika na Lékařské fakultě MU a
Filosofický ústav AV ČR vypisuje společnou pozici doktorandky/doktoranda
Bioetiky na LF MU ve Filosofickém ústavu AV ČR.
Požadavky









Ukončené vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru (primárně filosofie, specializace
v etice vítána), případně v některém oboru právních, sociálních, medicínských nebo
přírodních věd, které by dávalo předpoklad pro smysluplné pokračování v DSP Bioetika
Úspěšné absolvování přijímací zkoušky do DSP Bioetika na LF MU (bližší informace zde
http://www.med.muni.cz/index.php?id=1547). Termín podání přihlášky je do 30. dubna
2019; informace k podání přihlášky jsou zde http://www.med.muni.cz/index.php?id=362.
Souběžné přihlášení na pracovní pozici na FLÚ AV ČR do 30. dubna 2019 včetně v rámci přihlášky je třeba dodat CV, motivační dopis a záměr doktorského projektu (v
rozsahu 5-7 stran) na emailovou adresu: krajewska@flu.cas.cz
Úspěšné absolvování výběrového řízení na vypsanou společnou pozici LF MU a
Filosofického ústavu AV ČR (společná přijímací komise)
Prokazatelný zájem o dosažení specializace v bioetice
Předpoklady k samostatné vědecké a odborné činnosti
Publikační aktivita vítána
Téma disertační práce může uchazeč sám navrhnout v návaznosti na jeho dosavadní
profesní zaměření či specializaci; je však nutný souhlas potencionálního školitele;
příklady možných témat a seznam školitelů jsou zde
http://www.med.muni.cz/index.php?id=1547

Nabízíme







Doktorandské stipendium ve výši 12.000 Kč/měs. a současně úvazek 0,5 ve Filosofickém
ústavu AV ČR (spojený se mzdou ve výši 12.000 Kč/měs.)
Technické zázemí na MU v Brně i ve FLÚ AV ČR (pracovna, PC…)
Přístup do elektronických databází a knihoven MU a FLÚ AV ČR
Možnost propojit téma disertační práce s obsahem práce ve FLÚ AV ČR; datum nástupu
na FLÚ AV ČR souběžně se započetím doktorského studia na MU
Možnost spolupráce s předními odborníky z řad vědeckých pracovníků Filosofického
ústavu AV ČR a odborníků z oblasti bioetiky, včetně konzultací k problematice disertační
práce a/nebo dvojího školitelství či modelu školitel/konzultant
Možnost aktivní účasti ve výuce na LF MU

Kontakty pro více informací:
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel FLÚ AV ČR, e-mail: sekretariat@flu.cas.cz
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil., předseda OR DSP Bioetika, e-mail: jkure@med.muni.cz

