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Doplňující informace k přihlášce na kurz „Polární ekologie“
Student se hlásí do kurzu na konkrétní specializaci:
1/ meteorologie-klimatologie-glaciologie
2/ geologie-geomorfologie
3/ hydrologie-limnologie
4/ mikrobiologie-algologie
5/ botanika-fyziologie
6/ zoologie-parazitologie
Teoretická část kurzu bude probíhat v Českých Budějovicích 11-15.května 2015 a bude
společná pro všechny studenty, kde se dozví základní informace o fungování polárních geoa ekosystémů.
Terénní část kurzu bude probíhat odděleně ve třech ca čtrnáctidenních turnusech:
geologie/geomorfologie + klimatologie/glaciologie v první půlce července;
botanika/fyziologie + zoologie/parazitologie v druhé půlce července;
mikrobiologie/algologie + hydrologie/limnologie v druhé půlce srpna.
Na místě budou studenti rozděleni do malých pracovních skupin podle své specializace.
K přihlášce je nutné připojit motivační dopis a CV, což nám pomůže při výběru vhodných
kandidátů. V něm byste měli vysvětlit, z jakého důvodu chcete kurz absolvovat, co vás na
dané problematice zajímá, či zaujalo. Jaký od kurzu očekáváte přínos pro svoji další práci a
jak kurz tematicky zapadá do Vašich současných studijních a výzkumných aktivit? Vítány jsou
i nápady/náměty na vlastní projekt, který byste chtěli během kurzu realizovat. S ohledem na
terénní část kurzu byste měli též uvést, jaké jsou vaše praktické zkušenosti s prací a pobytem
v obdobném náročném terénu a podmínkách.
Přihlášku a motivační dopis s CV je třeba vyplnit podle instrukcí (viz: polar.prf.jcu.cz) a
odeslat nejpozději do 22. února 2015 e-mailem na adresu: CzechPolar@gmail.com.
Přijetí přihlášky včetně její správnosti Vám potvrdíme emailem.
V případě, že budete na kurz vybráni, požádáme Vás o potvrzení Vaší účasti. Potvrzením
účasti souhlasíte s finanční spoluúčastí ve výši max. 10 tis. Kč (v závislosti na aktuální výši
ceny letenek a místní přepravy) a zavazujete se uhradit výlohy (storno letenky, apod.)
spojené s případným pozdějším odřeknutím Vaší účasti.
V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na adrese czechpolar@gmail.com.

Realizace kurzu je podpořena projekty EEA grants & Norway grants
NF-CZ07-ICP-1-0532014 a NF-CZ07-ICP-1-0612014.

