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Ekonomický ústav SAV dopĺňa svoj výskumný profil o skúsenú 

vedeckú pracovníčku/pracovníka 

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (EÚ SAV) hľadá skúsenú vedeckú pracov-

níčku/pracovníka s výraznou publikačnou činnosťou v oblasti ekonomického a finančného 

výskumu. Kandidát/ka by mal/a spĺňať, alebo sa približovať, kritériám na udelenia titulu DrSc 

(18 článkov a 250 citácií registrovaných vo Web of Science). Profil kandidátov bude po-

sudzovaný komplexne, na základe kvality ich výstupov, prípadne ich prezentácie na výskum-

nom seminári, tak aby osobnostne aj tematicky zapadli do portfólia aktivít Ekonomického 

ústavu SAV.  

Očakávané úlohy:  

- samostaný výskum v rámci jeho/jej výskumného zamerania, 

- vedenie výskumných projektov a tímov v rámci jeho/jej výskumného zamerania, 

- vedenie doktorandov a aktívna účasť na organizovaní doktorandského štúdia v 

štúdijných odboroch doktorandského štúdia EÚ SAV. (https://ekonom.sav.sk/sk/o-

nas/doktorandske-studium)    

Ponúkame:  

- flexibilný pracovný čas s možnosťou kombinácie s prácou na diaľku (partially remote, 

some attendance required) 

- podieľanie sa na expertných prácach pre súkromný a verejný sektor, 

- prácu v stimulujúcom intelektuálnom prostredí.    

Odmeňovanie: 

- fixný plat podľa platných kritérií odmeňovania vedeckých pracovníkov s ohľadom na 

kvalifikáciu a počet rokov praxe (cca 1 660 eur mesačne brutto), 

- variabilná zložka závisiaca od kvality a intenzity publikačnej činnosti a zapojenia do 

projektových činností. 

Ekonomický ústav SAV je popredným výskumným pracoviskom v oblasti ekonómie, ktorý 

zastrešuje viacero popredných osobností ekonomického výskumu na Slovensku. Ponúka pros-

tredie stimuľujúce odborný rast výskumníkov, s možnosťou intenzívneho zapojenia do pro-

jektov aplikovaného výskumu v oblastiach hospodárskej politiky. Bližšie informácie o port-

fóliu vedeckej činnosti Ekonomického ústavu je možné nájsť na webe: www.ekonom.sav.sk   

 

V prípade záujmu, prosím, pošlite Váš životopis a krátky motivačný list 

v angličtine, do 22. januára 2023 na: eusav.director@savba.sk 

Na rovnaký email prosím adresujte aj prípadné otázky.  
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