
PUBLIKOVANIE PONUKY NA HOSŤOVANIE
VÝSKUMNÍKOV

NA WEBSTRÁNKE EURAXESS

MANUÁL PRE ORGANIZÁCIE

https://euraxess.ec.europa.eu

https://euraxess.ec.europa.eu/


EURAXESS je unikátna paneurópska iniciatíva Európskej komisie, do ktorej je 
zapojených 42 krajín; jej poslaním je napomáhať pri mobilite výskumných 

pracovníkov, podporovať rozvoj kariéry výskumníkov a takisto pomáhať inštitúciám 
pri integrácií zahraničných výskumníkov a ich rozvoji.

Európsky portál EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/ ponúka výskumným 
organizáciám a univerzitám bezplatný a nekomplikovaný nástroj uľahčujúci nábor 

výskumných pracovníkov, čím napomáha k ich zviditeľneniu 
a získaniu výnimočných vedeckých talentov.

https://euraxess.ec.europa.eu/


Výskumné organizácie, vysoké školy, ktoré by radi prijali do svojho vedeckého tímu pracovníka môžu 
prostredníctvom sekcie  Jobs& Funding, ktorej súčasťou je aj časť Funding and Hosting Offers publikovať 

ponuky na hosťovanie výskumníkov pre účely predkladania spoločných žiadostí napr. v rámci programu Horizont 
Európa – Postdoctoral Fellowships Akcií Marie Skłodowskej-Curie, ako aj iných grantových programov 
financovaných zo zdrojov EÚ, či z národných/inštitucionálnych  zdrojov. Na rozdiel od časti Job offers, 

Hosting offers neponúkajú priamo otvorené, voľné pozície, ale možnosť uchádzať sa 
spoločne s danou inštitúciou o financovanie projektu.



ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:

• Zaregistrujte profil vašej organizácie na európskom 
portáli EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu

• Ponuka musí byť uverejnená v anglickom jazyku

• Uveďte všetky dôležité informácie o ponuke (aj o 
pracovisku, vedeckom zameraní a pod.)

• Ponuka na hosťovanie musí obsahovať minimálne 
požiadavky na kandidáta (kvalifikácia, jazykové 
znalosti, výberový proces a pod.)

https://euraxess.ec.europa.eu/


Ako uverejniť ponuku na hosťovanie
na portáli EURAXESS?
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REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA NA PORTÁLI EURAXESS

https://euraxess.ec.europa.eu

https://euraxess.ec.europa.eu/


• Identifikátor užívateľa na portáli EURAXESS  je e-mailová adresa

• Prihlásenie na: https://euraxess.ec.europa.eu/user

a) registrovať nový organizačný profil (budete 

administrátor) – ak zatiaľ vaša organizácia / fakulta / 

pracovisko ešte nemá vytvorený profil. Odporúča sa 

oznámiť všetkým kolegom, ktorí by mali byť 

zapojení do publikovania ponúk na hosťovanie, že 

profil organizácie je vytvorený a že sa môžu priradiť 

do „tímu“ registráciou na portáli EURAXESS. Takto 

predídete vytvoreniu duplicitných organizačných 

profilov.

b) pridať sa k existujúcej organizácii – na základe 

domény Vašej e-mailovej adresy Vám systém 

ponúkne organizáciu, ku ktorej sa môžete pridať. 

Odporúča sa tento postup v prípade, ak ste 

príslušníkom výskumnej skupiny, oddelenia alebo 

pracoviska a chcete publikovať ponuky na 

hosťovanie, ale nie ste zodpovední za publikovanie 

všetkých ponúk za inštitúciu.

V užívateľskom rozhraní môžete :

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA NA PORTÁLI EURAXESS

Odporúčame vytvárať profil na vyššej organizačnej úrovni, aby sa pod neho mohli priradiť aj ďalší kolegovia z organizácie a 

registrovaný všeobecný profil organizácie by pokryl viaceré zložky organizácie (fakulty, katedry, oddelenia a pod.)!

https://euraxess.ec.europa.eu/user


VYHĽADANIE/REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIE

Vstúpte do 

vyhľadávania 

alebo 

registrácie 

organizácie



VYHĽADAJTE VAŠU ORGANIZÁCIU2

Zistite, či je vaša 

organizácia už 

zaregistrovaná.



VYHĽADAJTE VAŠU ORGANIZÁCIU2

Zadajte názov 

organizácie v 

anglickom 

jazyku a webovú 

adresu



VYHĽADAJTE VAŠU ORGANIZÁCIU2
Ak je vaša 

organizácia 

registrovaná, 

zobrazia sa všetky 

záznamy, ktoré 

môžete prezerať a 

kontaktovať 

administrátora, aby 

Vás pridal do 

zoznamu členov



REGISTRUJTE VAŠU ORGANIZÁCIU2
Ak vaša 

organizácia nie je 

zaregistrovaná, 

zobrazí sa pole na 

vstup do 

registračného 

formuláru. 

Registráciou organizácie sa stávate administrátorom profilu.



REGISTRUJTE VAŠU ORGANIZÁCIU2

Vyplňte  údaje o 

vašej organizácii 

do formulára a 

kliknutím na 

modré pole 

záznamy uložte.



EDITUJTE PONUKU NA HOSŤOVANIE

Kliknite na časť 

„Create Hosting

Offer“ a začnite 

vytvárať ponuku

na hosťovanie



TITLE: Názov ponuky na hosťovanie – zobrazí sa v „titulke“ ponuky

Náš tip: 

uveďte  vednú 

oblasť a typ 

pozície 

EDITUJTE PONUKU NA HOSŤOVANIE



TITLE

EDITUJTE PONUKU NA HOSŤOVANIE

TITLE



EDITOVANIE PONUKY NA HOSŤOVANIE

HOSTING 

DESCRIPTION: 

opis ponuky na 

hosťovanie



PONUKA NA HOSŤOVANIE BY MALA OBSAHOVAŤ:

• sumár ponúkanej pozície - o aký typ štipendia/ponuky sa 
môžu spoločne s vašou organizáciou/výskumnou skupinou 
uchádzať

• informácia o inštitúcii a výskumnom pracovisku/skupine

• informácia o zameraní výskumu

• požiadavky na uchádzača/profil výskumníka

• termín na zasielanie ponúk, spôsob predkladania žiadostí,  
podkladové materiály, prípadne postup pri výbere 
uchádzačov

• aký typ podpory môže uchádzač očakávať pri podávaní 
spoločnej žiadosti a pri relokácii

Náš tip



HOSTING DESCRIPTION: opis ponuky na hosťovanie

V tejto časti popíšte ponuku na hosťovanie. Nie je predpísaná pevná štruktúra. Odporúča sa
uviesť také informácie, z ktorých záujemca zistí, či je ponuka pre neho zaujímavá a či spĺňa
požadované podmienky. Pri opise ponuky zohľadnite optimálne už aj kritéria programu, v
rámci ktorého sa budete spoločne uchádzať o financovanie, ak to už je zrejmé.

- Sumár ponúkanej pozície:

University of Applied Sciences / School of Business & Management cordially welcomes

Expressions of Interest (EoI) from researchers to apply to the MSCA Postdoctoral

Fellowship scheme.

The fellowships last for a period of 12 – 24 months, are hosted at University of Applied

Sciences / School of Business & Management and include an individual research project

combined with advanced training, ranging from presentation skills and project

management to proposal writing (including for ERC Starting Grants), and two-way

knowledge transfer both in the research area and in transferable skills.

P R Í K L A D
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- Informácie o inštitúcii / výskumnom pracovisku (prípadne ponúkaných   
príležitostiach pre výskumníka)

About us

The Institute for Integrated Circuits is one most important industrial applied research facilities 

for the development of microelectronic systems in our country. The scientists in the Division 

Engineering of Adaptive Systems EAS develop key technologies for the connected world of 

tomorrow. Major aspects of their work are the design of reliable microchips and complex 

electronic systems in leading-edge semiconductor technologies as well as the corresponding 

design methods. Furthermore, they focus on the development of intelligent sensor systems, 

the analysis of large amounts of data as well as on new approaches for distributed control 

systems.

P R Í K L A D
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Researcher Profile

Candidates are expected to have a compelling CV appropriate to their career stage and to 

demonstrate a convincing potential for future high impact research.

Eligibility

Prior to the call deadline, candidates must have a doctoral degree or four years full time 

equivalent research experience.

The candidate can be of any nationality but must not have spent more than 12 months in 

Austria in the last 36 Months prior to the deadline of the MSCA PF call....

HOSTING DESCRIPTION: opis ponuky na hosťovanie

- Požadovaný profil výskumníka

P R Í K L A D
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HOSTING DESCRIPTION: opis ponuky na hosťovanie

- Informácie o podávaní žiadostí a o ďalšom postupe 

How to apply

Expresion of Interest (EoI ) on research in computational proteomics should be submitted to ....(name, e-

mail address). EoI on research in computational methods for bio-imaging or genetic programming and 

white box modeling of biological systems should be submitted to ...(name, e-mail address)) by 

30/08/2021, 8 a.m. CEST and include, in one PDF file:

- CV, including a list of publications (up to 3 pages)

- Outline of project proposal and training needs

- In a cover letter, confirmation that the fellow eligibility criteria are met

All complete Eol will be assessed by colleagues with expertise in the project area. Incomplete Eol will be 

rejected.

Successful applicants will be contacted as soon as possible after the submission date. They will be 

provided with expert guidance and support with regards to submitting a full MSCA PF proposal with the 

supervisor.

P R Í K L A D
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HOSTING DESCRIPTION: opis ponuky na hosťovanie

- Vyplňte kontaktné údaje a dokončite editovanie ponuky: web, e-mail, tel. atď.
Skontrolujte,

ako bude 

ponuka 

publikovaná

EDITOVANIE PONUKY NA HOSŤOVANIE



HOSTING DESCRIPTION: popis ponuky na hosťovanie

- Dokončenie editovania ponuky na hosťovanie
Ukončite 

editovanie a 

uložte ponuku 

na hosťovanie

EDITOVANIE PONUKY NA HOSŤOVANIE



PRÍKLADY PONÚK NA HOSŤOVANIE

- Inšpirujte sa publikovanými ponukami na hosťovanie!



https://www.euraxess.sk

https://www.euraxess.sk/

