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Výberové konanie
Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity
v Košiciach v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 Zásad
výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na Technickej univerzite v Košiciach
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do
funkcií docenta a odborných asistentov na:
Ústav geovied
docent - 1 miesto - študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum
Ústav zemských zdrojov
odborný asistent – 2 miesta - študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
odborný asistent – 2 miesta - študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum
odborný asistent – 1 miesto - študijný odbor: Baníctvo
Podmienky pre obsadenie pracovného miesta vo funkcii docenta sú:
 vedecko-pedagogický titul docent v danom, resp. príbuznom odbore
 minimálne 3 roky pedagogickej činnosti
 minimálne 2 články v časopisoch indexovaných v databáze Web of Science, alebo
Scopus, alebo 1 článok v časopise indexovanom v databáze Current Contents za
posledných 5 rokov.
Uchádzači zároveň písomne doložia:
 prehľad piatich najvýznamnejších publikačných výstupov za obdobie posledných
3 rokov
 prehľad výskumných úloh, na riešení ktorých sa uchádzač podieľal za obdobie
posledných 3 rokov
 zoznam publikácií za obdobie rokov 2014, 2015, 2016 podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 456/2012 z 18. decembra 2012
 prehľad pedagogickej vyťaženosti – názvy vyučovaných predmetov v členení:
prednášky, cvičenia a rozsah hodín, pedagogická vyťaženosť v % za semester –
za akademický rok 2016/2017 ( ZS, LS)
 separáty zahraničních recenzovaných odborných článkov
 zoznam projektov riešených v rámci vedecko-výskumnej činnosti.
Podmienky pre obsadenie pracovného miesta vo funkcii odborného asistenta:
- ukončené VŠ vzdelanie v danom, alebo v príbuznom odbore
- ukončené PhD. /CSc./, resp. dokončujúce štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
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Zoznam požadovaných dokladov /docenti, odborní asistenti/:
- prihláška do výberového konania s uvedením ústavu, funkcie a študijného odboru
- osobný dotazník
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
- overené fotokópie dokladov a vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti.
Platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorného platového poriadku pre
zamestnancov TU v Košiciach.
Materiál, ktorý obsahuje osobné údaje dotknutých osôb, tj. uchádzačov o zamestnanie, ktorí
budú v rámci predmetného konania neúspešní, bude v súlade s § 17. ods. 1 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení vrátený na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.
Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta BERG
referát personálnych činností
ul. Letná č. 9
042 00 Košice
tel. 055/602 2186
Uzávierka prihlášok: 15. máj 2017.
Predpokladaný termín nástupu: júl, september a október 2017.
Košice 04.04.2017.

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
dekan

