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Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky zastúpená
dekanom FEI, prof. Ing. Liberiosom Vokorokosom, PhD., v súlade s § 77 Zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vypisuje
výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent:

KATEDRA
Katedra fyziky
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
Katedra elektroniky a multimediálnych
telekomunikácií
Katedra elektroenergetiky
Katedra matematiky a teoretickej informatiky
-

ŠTUDIJNÝ ODBOR
fyzikálne inžinierstvo
elektrotechnika

POČET MIEST
2
1

počítačové inžinierstvo

1

elektroenergetika
matematika

1
1

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov schválené VR FEI a VR TUKE:

1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul
„docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore (§ 75
ods. 6 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách).
2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu docenta v rámci univerzity (§ 75 ods. 5
Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) spĺňa nasledujúce predpoklady:
a. v spolupráci s profesorom prispieva k rozvoju poznania v študijnom odbore svojou
výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou,
b. garantuje alebo sa zúčastňuje na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného
programu, ktorý uskutočňuje fakulta, ak túto činnosť nevykonáva profesor,
c. vedie prednášky a semináre,
d. vedie doktorandov alebo bol schválený vedeckou radou fakulty za školiteľa doktorandského
štúdia,
e. vedie a oponuje záverečné práce (§ 51 ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ),
f. podieľa sa na tvorbe študijných materiálov,
g. aktívne sa podieľa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňuje svoje
výsledky v časopisoch a na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach,

-2h. podieľa sa na organizovaní práce výskumných tímov,
i. podieľa sa na organizovaní vedeckých podujatí.
3. Uchádzač o funkciu docenta na univerzite musí splniť povinnosti a požiadavky na výkon
funkcie uvedené v § 75 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a pracovnú činnosť
uvedenú v Prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. (17. Školstvo a telovýchova, platová trieda
13, činnosti 01).

-

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií docentov schválené VR FEI a VR
TUKE:

Preukázateľná činnosť:
- minimálne 5 rokov kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore od získania PhD.,
- riešiteľ minimálne 2 projektov,
- publikačná činnosť v databázových publikáciách typu CC (3 a viac),
- ohlasy na vedecké publikácie v WOS/SCOPUS databáze (5 a viac).
Výberové konanie na obsadenie funkcií a pracovných miest vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov sa v zmysle zákona o vysokých školách riadi vnútorným predpisom TU
v Košiciach – Zásady výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných
vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach.
K prihláške do výberového konania s uvedením funkcie vysokoškolského učiteľa, študijného odboru
a katedry doložte:
- profesijný životopis,
- úradne overené fotokópie dokladov o vzdelaní a o dosiahnutí vedeckého, alebo vedeckopedagogického titulu.
Doklady a materiály, ktoré predložia uchádzači, ktorí po ukončení výberového konania nebudú do
pracovného pomeru prijatí, budú im 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 vrátené späť.
Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie
morálnej bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho než tri mesiace.
Prihlášky zasielajte na adresu:

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Referát personálnych činností
Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ
Letná 9
042 00 Košice

Uzávierka prihlášok: 28.04.2017.
Predpokladaný termín nástupu: máj - jún 2017.

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
dekan FEI

