Košice, 21. 04 2017
č. 7423/2017
Vec
Výberové konanie
Dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vnútorným predpisom TUKE – Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov,
docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE výberové
konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách docentov:



3 docenti v študijnom odbore 3.3.6. financie, bankovníctvo a investovanie,
1 docent v študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj.

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky:
- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom, resp. príbuznom odbore,
- splnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok pre obsadenie pracovných miest
a funkcií profesorov a docentov (dostupné na webovej stránke EkF),
http://www.ekf.tuke.sk/files/Kriteria_doc_prof.pdf
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov na Ekonomickej
fakulte Technickej univerzity v Košiciach
- znalosť aspoň jedného z cudzích jazykov – anglický, nemecký, francúzsky
- publikácie a citácie v databázach Web of Science a Scopus.
Predpokladaný termín nástupu: jún 2017
Platové podmienky: - dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Písomnú prihlášku do výberového konania s prílohami:

štruktúrovaný profesionálne orientovaný životopis,

overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,

zoznam vedecko-výskumnej činnosti,

zoznam publikačnej činnosti (vrátane citácií) v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej
činnosti,

zoznam prednáškovej činnosti,

výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
je potrebné doručiť najneskôr do 05.05. 2017 na adresu:
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Dekanát, Němcovej 32, 040 01 Košice

s označením „Výberové konanie – neotvárať“.
Osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú v rámci predmetného
konania neúspešní, odošlú sa im späť 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 na adresu odosielateľa
uvedenú v žiadosti.

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
dekan

Košice, 21.04.2017
č. 7424/2017

Vec
Výberové konanie
Dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vnútorného predpisu TUKE – Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na
TUKE výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii
odborný asistent:
na Katedru regionálnych vied a manažmentu
Kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky:
- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa s ekonomickým zameraním, resp. zameraním na verejnú
správu,
- znalosť aspoň jedného z cudzích jazykov – anglický, nemecký.
Predpokladaný termín nástupu: jún 2017
Písomnú prihlášku do výberového konania s prílohami:
- štruktúrovaný profesionálne orientovaný životopis,
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-akademickej hodnosti,
- zoznam vedecko-výskumnej činnosti,
- zoznam publikačnej činnosti (vrátane citácií) v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej
činnosti za obdobie 3 rokov,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
je potrebné doručiť najneskôr do 05.05.2017 na adresu:
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Dekanát, Němcovej 32, 040 01 Košice
s označením „Výberové konanie – neotvárať“.
Osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú v rámci predmetného
konania neúspešní, odošlú sa im späť 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 na adresu odosielateľa
uvedenú v žiadosti.

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
dekan

