Prihláška žiadateľa o podporu 
z Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia pre cieľovú skupinu expert v zmysle uznesenia vlády SR 
č. 368/2015 z 08. 07. 2015

Identifikačné údaje žiadateľa o podporu
Meno a priezvisko

Rodné meno

Tituly

Dátum a miesto narodenia

Štátna príslušnosť

Rodné číslo

Kontaktné údaje
Trvalé bydlisko

Telefón

E-mail


Prax v zahraničí
(uviesť všetkých zamestnávateľov v zahraničí, vrátane súčasného. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky.)
Názov zamestnávateľa

Typ inštitúcie 
VŠ/výskumná inštitúcia, miestna samospráva, vládny orgán, nadnárodný (vládny) orgán, súkromná/nezisková organizácia, iné (uveďte)
Adresa (krajina, mesto)

Zamestnaný od – do 

Názov pracovnej pozície 

Typ pracovnej pozície 
Vedúci vedeckovýskumný pracovník, vedeckovýskumný pracovník, VŠ pedagóg – asistent, VŠ pedagóg – docent, VŠ pedagóg – profesor, referent, analytik, vedúci oddelenia, vedúci/riaditeľ odboru, stredný manažér, vrcholový manažér, riaditeľ inštitúcie, konzultant, expert
Charakteristika pracovnej pozície

Názov zamestnávateľa

Typ inštitúcie 
VŠ/výskumná inštitúcia, miestna samospráva, vládny orgán, nadnárodný (vládny) orgán, súkromná/nezisková organizácia, iné (uveďte)
Adresa (Krajina, mesto)

Zamestnaný od – do 

Názov pracovnej pozície 

Typ pracovnej pozície 
Vedúci vedeckovýskumný pracovník, vedeckovýskumný pracovník, VŠ pedagóg - asistent, VŠ pedagóg – docent, VŠ pedagóg – profesor, referent, analytik, vedúci oddelenia, vedúci/riaditeľ odboru, stredný manažér, vrcholový manažér, riaditeľ inštitúcie, konzultant, expert
Charakteristika pracovnej pozície


Vedecko-výskumný profil
(vyplniť len ak sa žiadateľ uchádza o výskumnú pozíciu)
Väzba na oblasti špecializácie vedy a výskumu RIS3 Oblasti špecializácie vedy a výskumu RIS3: Materiálový výskum a nanotechnológie, Informačné a komunikačné technológie, Biomedicína a biotechnológie, Priemyselné technológie, Udržateľná energetika a energie, Pôdohospodárstvo a životné prostredie, Spoločenské problémy a výzvy.
(áno/nie; ak áno, uveďte oblasť)
Odbor vedy a výskumu
uviesť oblasť podľa smernice (kliknite pre zobrazenie)
Veľmi často citované publikácie Highly cited papers podľa Essential Science Indicators (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) 
v príslušnej vednej oblasti (v prípade, že dané publikácie máte, uveďte ich počet).

„Horúce publikácie“ Hot papers podľa Essential Science Indicators (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) v príslušnej vednej oblasti (v prípade, že dané publikácie máte, uveďte ich počet).

Prvý autor vedeckého článku registrovaného v databáze Web of Science / Scopus, resp. inej svetovej databáze významnej pre daný odbor  Uveďte počet publikácií, v predmetných databázach, v ktorých ste uvedený ako prvý autor.




---------------------------------
	Príloha: Čestné vyhlásenie, že záujemca nebol posledné 3 roky zamestnaný na Slovensku
	Súhlas so spracovaním osobných údajov
	Príloha: CV vo formáte EÚ
	Príloha: Zoznam publikačnej činnosti. Vyznačte jednotlivé publikácie registrované v databázach Web of  Science / Scopus resp. iných svetových databázach významných pre daný odbor nasledovne:
publikácie zaradené v ESI ako veľmi často citované (Highly cited papers)podľa ESI

publikácie  zaradené v ESI ako „horúce publikácie“ (Hot papers)
publikácie, v ktorých je žiadateľ prvým autorom
ostatné publikácie. 


