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VEC: Vyhlásenie výberového konania  

 

Dekanka Fakulty humanitných vied 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 výberové 

konanie na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na obsadenie: 

 

 

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborný asistent v odbore filológia 

so zameraním na anglický jazyk a literatúru na Katedre anglického jazyka. 

 

 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:  

 ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore, 

 pedagogická a odborná prax zameraná na anglický jazyk a anglofónne literatúry, 

 vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore, 

 účasť na výskumných projektoch, 

 morálna a občianska bezúhonnosť. 

 

 

Predpokladaný termín nástupu: 01. 03. 2023 na ustanovený pracovný čas na dobu určitú. 

Platové zaradenie: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. 

 

 

Požadované doklady: 

 prihláška do výberového konania, 

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 

 prehľad pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za uplynulých 5 rokov, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch. 

 

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať absolvovanie vstupnej 

lekárskej prehliadky u zmluvného všeobecného lekára Žilinskej univerzity v Žiline. 

Úspešný uchádzač o zamestnanie, ktorý získal požadované vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o uznaní 

vzdelania ešte pred uzatvorením pracovného pomeru. 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 12. 02. 2023 na adresu: 

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, referát dekanky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. 

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke UNIZA, v sekcii: Všeobecné 

informácie/ Ochrana osobných údajov. 
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