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Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v súlade s ust. § 77 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon o vysokých školách“)
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent, plniaceho úlohy v študijných
programoch realizovaných Ústavom recyklačných technológií HF :



1 miesto vo funkcii docent pre študijný odbor 5.2.19. anorganická technológia a materiály

Výberové konanie na obsadenie funkcií a pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v zmysle
zákona o vysokých školách riadi vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach „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 Technickej univerzite v Košiciach“.
Podmienkou pre obsadenie pracovného miesta VŠ učiteľa vo funkcii docent je splnenie „Kritérií
na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Hutníckej fakulte TUKE - účinné od 28. 10.
2016“ (http://web.tuke.sk/hf/legislativa/2016_kriteria_na_obsadzovanie_funkcii_doc_prof.pdf).
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá pre obsadenie pracovného miesta a funkcie:
 vedecko-pedagogický titul docent v odbore, resp. v príbuznom odbore,
 preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v ust. § 75, ods. 5 zákona
o vysokých školách,
 bezúhonnosť.
Prihláška do výberového konania musí byť doložená:
- profesijným životopisom,
- zoznamom publikačnej činnosti v štruktúre podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. za
obdobie posledných 5 rokov,
- zoznamom výskumných úloh, na riešení ktorých sa uchádzač podieľal za obdobie posledných
5 rokov,
- prehľadom pedagogickej činnosti za obdobie posledných 3 rokov,
- overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti
(uchádzači z HF nemusia predkladať overené fotokópie),
- dokladom o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace).
Adresa na zaslanie alebo doručenie prihlášky:
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, dekanka HF, Letná č. 9, 042 00 Košice.
Obálku s prihláškou a požadovanými materiálmi označte textom „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“.
Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorným platovým poriadkom pre
zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach.
Materiály obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb, t. j. uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí
boli neúspešní, budú v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.

Predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2017
Uzávierka prihlášok: 12. 05. 2017
Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
dekanka HF

