Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

V Žiline dňa 09.08.2017
Č.j. : KOR/4840/2017
Vybavuje: Bc. Nociarová /5136110

VEC
Vyhlásenie výberového konania
Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline 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 podľa
Smernice č. 125 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a vedúcich zamestnancov na
Žilinskej univerzite v Žiline výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Fakulte
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.
Katedra filozofie a religionistiky
1 miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore Teológia alebo religionistika
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
- habilitácia (titul docent) v odbore teológia, alebo v jednom z nasledovných príbuzných
vedných odborov: evanjelická teológia, katolícka teológia,
- aktívna činnosť na vedecko-výskumných projektoch,
- aktívne ovládanie anglického jazyka pre potreby akademickej práce na fakulte,
- schopnosť študovať a prednášať v anglickom jazyku,
- bezúhonnosť.
Predpokladaný nástup: október 2017
Požadované doklady:
 prihláška do výberového konania,
 štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,...),
vzdelanie získané v zahraničí musí byť uznané Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní
MŠVVaŠ SR,
 zoznam publikačnej činnosti za uplynulých 5 rokov,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch,
 uchádzači o funkčné miesta profesor alebo docent predložia osobnú a profesijnú charakteristiku
v zmysle „Všeobecných kritérií na obsadzovanie miest profesorov a docentov na fakulte a
Konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na fakulte“:
www.fhv.uniza.sk v sekcii voľné pracovné miesta.
Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať
preukázanie bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.
V prípade získania požadovaného vzdelania v zahraničí je treba predložiť doklad o uznaní vzdelania
ešte pred uzatvorením pracovného pomeru.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30.08.2017.
na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. v.r.
rektorka

