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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
 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore
počítačové inžinierstvo na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií na FEI TU
v Košiciach.
-

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov schválené Vedeckou radou FEI
a Vedeckou radou TUKE

1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul
„profesor“ 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 profesora v rámci univerzity (§ 75 ods. 4
Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) spĺňa nasledujúce predpoklady:
a. zodpovedá za výskum, vývoj a vzdelávanie v odbore, na ktorý sa funkcia viaže,
alebo príbuznom študijnom odbore,
b. prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou,
pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto alebo
c. príbuznom študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými
odbormi,
d. garantuje kvalitu a rozvoj študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta,
e. vedie prednášky a semináre,
f. vedie doktorandov ako školiteľ,
g. vedie a oponuje záverečné práce (§ 51 ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ),
h. tvorí študijné materiály, známe a uznávané v danom študijnom odbore na národnej
úrovni,
i. podieľa sa na formovaní trendov a koncepcií v príslušnom vednom odbore,
j. rozvíja výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť dokladovanú domácimi a
medzinárodnými vedeckými publikáciami,
k. podieľa sa na organizovaní medzinárodných vedeckých konferencií,

2
l. vedie výskumné tímy,
m. vytvoril vedeckú školu alebo originálnu všeobecne uznávanú skupinu, ktorá nadväzuje na
jeho publikované vedecké práce, objavy, vynálezy alebo umeleckú tvorbu (§ 76 ods. 7
Zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ),
n. je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho
práce dosahujú aj medzinárodné uznanie.
3. Uchádzač o funkciu profesora na univerzite musí splniť povinnosti a požiadavky na výkon funkcie
uvedené v § 75 ods. 4 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 14,
pracovné činnosti 01).
- Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov schválené VR FEI a VR TUKE
Oblasť vzdelávania
1. Minimálne 10 rokov kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore.
2. Preukázanie predpokladov pre garantovanie (spolugarantovanie) študijného programu druhého
alebo tretieho stupňa na FEI TUKE.
3. Vedenie min. 10 ukončených záverečných prác študentov (bakalárska a diplomová práca).
4. Aktuálne školiteľstvo minimálne jedného doktoranda alebo jeden skončený doktorand.
5. Publikovanie najmenej 1 učebnice alebo 2 skrípt.

1.
2.
3.
4.

Oblasť vedy a techniky:
Súčasné riešenie výskumného projektu ako zodpovedný riešiteľ alebo minimálne jeden
ukončený výskumný projekt.
Publikované pôvodné vedecké práce v zmysle Kritérií konaní na vymenúvanie profesorov na
FEI TUKE. Publikačná činnosť v databázových publikáciách typu CC (5 a viac), z toho
publikovanie min. 4 výstupov výsledkov výskumu v kategórii A.
Preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké práce v zmysle kritérií konaní na vymenúvanie
profesorov na FEI TUKE.
Uznanie v odborných kruhoch, dosiahnutie aj medzinárodného uznania - Kvalitatívne:
expertízna a posudzovacia činnosť, pozvané prednášky a pobyty, členstvo vo vedeckých
komisiách a radách rôzneho druhu, vedecké ocenenia a pod.

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.

-3-

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: 20.06.2017
Predpokladaný termín nástupu: júl – august 2017.

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

