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VEC   

Vyhlásenie výberového konania 

              Dekan Fakulty riadenia a informatiky 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 
prepisov 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 Katedre 
softvérových technológií Fakulty riadenia a informatiky na obsadenie: 

 

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 3.3.15 manažment. 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, 
- vedecko-pedagogický titul docent v danom študijnom odbore, 
- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 
- garantovanie a výučba predmetov: Manažérstvo kvality, Projektový manažment, Kvalita v službách, 

Úvod do inžinierstva v slovenskom aj anglickom jazyku, 
- schopnosť zastúpenia pri výučbe predmetov: Manažment a marketing a predmetov pre študijné 

zameranie informatika, 
- aktívna znalosť aspoň 1 svetového jazyka, 
- požadované náležitosti, kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov sú uvedené v predpise všeobecné kritériá obsadzovania profesorov a docentov na: 
https://www.fri.uniza.sk/stranka/predpisy-fri, 

- schopnosť viesť doktorandov, 
- medzinárodné uznania, 
- morálna a občianska bezúhonnosť. 

Predpokladaný termín nástupu: január 2019. 
Platové zaradenie: v zmysle Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z. 

 

Požadované doklady:  
- prihláška do výberového konania,  
- štruktúrovaný profesijný životopis, 
- fotokópie dokladov o kvalifikácii (diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),  
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch, 
- zoznam pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej činnosti za posledných 5 rokov, 

- osobná vedecko-pedagogická charakteristika v zmysle všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov  a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov mimofakultných 
súčastí Žilinskej univerzity (Smernica č. 25/2002). 

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie 
bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace. 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 31.10.2018 na adresu: 
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, personálny referát, Univerzitná 8215/1, 010 26  
Žilina. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke UNIZA, v sekcii 
„Ochrana osobných údajov. 
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