
•  Jste zástupkyně/zástupce veřejné výzkumné 
instituce či vysoké školy a chcete zvýšit prestiž 
vašeho pracoviště?

•  Leží vám na srdci profesní rozvoj vašich  
(post)doktorandek a (post)doktorandů?

•  Chcete rozšířit síť institucí, s nimiž spolupracujete?        

Povzbuďte své kolegyně a kolegy, aby se zapojili do men-
toringového programu Sociologického ústavu AV ČR!
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KARIÉRNÍ ROZVOJ 
ZAČÍNAJÍCÍCH VĚDKYŇ A VĚDCŮ



Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., nabízí mentoringový program začínajícím vědkyním 
a  vědcům, kteří a které mají zájem o  pomoc s  rozjezdem 
vědecké kariéry a ujasněním si jejího směřování. Informujte své 
zaměstnankyně, zaměstnance a studující o možnosti zapojit se.

V ČEM MENTORINGOVÝ PROGRAM SPOČÍVÁ
Každý začínající vědec či vědkyně (tzv. mentee) si vybere do dvojice 
zkušenějšího vědce či vědkyni, která mu/jí bude představovat svou 
vědeckou dráhu; radit s kroky zásadními pro nastartování vědecké 
kariéry a s řešením otázek, před kterými mentee stojí; představovat 
jej/ji dalším členům a členkám vědecké komunity; zapojovat jej/
ji do profesních sítí významných pro budoucí pracovní nabídky; 
poskytovat reference pracovišť či diskutovat novinky v  oboru. 
Náplň programu je na domluvě mentora/ky a mentee/ho, který/á 
má možnost zaměřit se na to, co jej/ji nejvíce zajímá. 

PROČ NA VAŠÍ INSTITUCI PODPOROVAT MENTORING
Post/doktorandi/ky dostanou jedinečnou možnost získat 
užitečné rady a  kontakty z  různých institucí. Mentoři/ky získají 
příležitost podívat se na své výzkumné téma a  odborný zájem 
z nové perspektivy a  seznámit se s potenciálními spolupracov-
níky/icemi. Instituce získají bezplatnou reklamu a naváží užitečné 
kontakty s jinými pracovišti.

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT
Mentoři/ky jsou zkušení vědci/kyně z veřejných výzkumných in-
stitucí a vysokých škol. Mentees jsou post/doktorandi/ky.

ZAČÁTEK A DÉLKA PROGRAMU
Program poběží od února do prosince 2015. Zájemkyně a zájemci 
se mohou přihlásit do 31. 12. 2014.

ČASOVÁ NÁROČNOST
Množství času, který programu účastníci a účastnice věnují, je na 
jejich individuální domluvě.

Chcete se dozvědět víc a seznámit se s ostatními potenciálními 
účastníky a účastnicemi programu? Přijďte na zahajovací večer  
8. 12. od 16:30 do galerie Café Louvre (Národní 22, Praha 1). 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na koordinátorku programu
Kateřinu Cidlinskou          
katerina.cidlinska@soc.cas.cz, 
222 222 322, 728 026 891.   Těšíme se na Vás!


