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VEC 
Výberové konanie 
 
 
           Dekan Stavebnej fakulty 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 funkcií vedúcich zamestnancov 
na Žilinskej univerzite v Žiline výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Stavebnej fakulte 
Žilinskej univerzity v Žiline: 

 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa  na Katedre pozemného staviteľstva a urbanizmu  
pre výučbu odborných predmetov so zameraním na navrhovanie a projektovanie v pozemnom staviteľstve, 
stavebnofyzikálne a konštrukčné riešenie budov a laboratórne meranie a postupy pri experimentálnom 
fyzikálnom overovaní konštrukčných častí budov. 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie na stavebnej fakulte (Ing.),  
- ukončené doktorandské štúdium, 
- skúsenosti z vedeckovýskumnej činnosti,  
- aktívne zapojenie sa do riešenia výskumných projektov,  
- domáca a zahraničná publikačná činnosť v odbore pozemné stavby, 
- ovládanie programov pre výpočty a projektovanie v pozemnom staviteľstve,  
- bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň  nástupu: 01.12.2017 
 

Požadované doklady: 

- prihláška do výberového konania,  
- štruktúrovaný profesijný životopis,  
- fotokópie dokladov o kvalifikácii,  
- prehľad aktivít v pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za uplynulých päť rokov, 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch. 
 
Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie 
bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace. 
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné  doručiť do 30.10.2017 
na adresu:  Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. 
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