UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED

pracovisko Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje podľa
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie nasledovných
funkčných miest na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave:

 funkčné miesto profesora na Katedre verejnej správy so zameraním na dejiny
verejnej správy
Kvalifikačné požiadavky a podmienky:
- aktívna publikačná a vedecko – výskumná činnosť v odbore
- aktívna znalosť cudzieho jazyka

 funkčné miesto odborného asistenta na Katedru politických vied a európskych štúdií
Kvalifikačné požiadavky a podmienky:
- dosiahnutý 3. stupeň vzdelania v danom alebo príbuznom odbore
- aktívna publikačná a vedecko – výskumná činnosť v odbore
- aktívna znalosť minimálne anglického jazyka
- schopnosť odbornej a organizačnej práce na úrovni tajomníka katedry
 Vedecký a akademický pracovník pri projekte Erasmus+/Jean Monnet Chair:
Migrácia - výzva európskych štátov
Požiadavky - expert:

-

Všeobecné:
štátna príslušnosť SR
viac ako 10 ročné profesionálne pôsobenie v zahraničí ako vysokokvalifikovaný
zamestnanec (t.j. na pozícii vyžadujúcej ukončené vysokoškolské vzdelanie)
za posledné 3 roky nebol zamestnaný/nemal obdobný pracovnoprávny vzťah/nebol
podnikateľom v SR
súhlasí s prácou v inštitúciách, ktoré patria medzi oprávnené subjekty v rámci
Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia
miesto výkonu zamestnania v Slovenskej republike
zamestnanie na ustanovený týždenný pracovný čas

Špecifické podmienky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v oblasti politológie, európskych štúdií,
medzinárodných vzťahov, resp. príbuzných odboroch
- aktívna publikačná činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov, resp. migrácie,
multikulturalizmu a azylovej politiky
- aktívna znalosť anglického jazyka

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED

pracovisko Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

Termín výberového konania: bude oznámený uchádzačom písomne, resp. mailom
Platové podmienky: podľa dohody
Prihlášku do výberového konania s prílohami:
- profesijný životopis
- prehľad publikačnej činnosti
- doklady o vzdelaní
posielajte do 09. novembra 2016 na adresu:

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
dekanát, Bučianska ul. 4/A
917 01 Trnava

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM

