
                                                      

 
 

V Žiline dňa 01.12.2017 

Č.j. : KOR/8101/2017 

Vybavuje: Bc. Nociarová /5136110 

 

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 a podľa Smernice č. 158 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 mediamatiky a kultúrneho dedičstva 

1 miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore Aplikovaná informatika. 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky: 

- vedecko – pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná informatika, 

- pedagogická prax (garancia kvality prípravy a vykonávania výučby a usmerňovať vzdelávanie 

členov katedry k vlastnému vzdelávaniu, aktivity vo výučbe vo všetkých stupňoch 

vysokoškolského štúdia, tvorba učebníc a ďalších pedagogických materiálov), 

- vedecko – výskumná činnosť (určovanie trendov výskumnej práce, iniciovanie tvorby vedecko 

– výskumných projektov a sledovanie ich riešenia, autorstvo monografií a odborných 

knižných publikácií, publikačná činnosť vo vedeckých a odborných časopisoch, citácie 

vedeckých a odborných prác, účasť na konferenciách a publikovanie výsledkov v zborníkoch 

z konferencií), 

- v rámci organizačnej činnosti organizovanie pedagogických a vedecko – výskumných 

podujatí, riadenie kolektívov na úrovní fakulty, vysokej školy, 

- členstvo vo vedeckých radách fakúlt, vysokých škôl a iných vzdelávacích a vedeckých 

inštitúcií, členstvo v redakčných radách vedeckých, pedagogických  a iných odborných 

časopisov, členstvo v komisiách na celoštátnej a medzinárodnej úrovní, členstvo vo 

vzdelávacích, vedeckých a odborných organizáciách.  

- bezúhonnosť. 

Predpokladaný nástup: január 2018 

 

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 13.12.2017. 

na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Univerzitná 8215/1,  010 26 Žilina. 

      

 

 

 

 

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. v.r. 

                                dekanka FHV   

      


