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VÝBEROVÉ KONANIE
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom Tr. SNP č. 1
v Košiciach, 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 obsadenie:
•

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného
asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach.

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
- vedecko-pedagogický titul docent
Iné kritéria a požiadavky:
- minimálna 15 ročná prax vo výučbe v odboroch sociálna medicína, ošetrovateľstvo,
verejné zdravotníctvo
- publikačná činnosť v odbore
- znalosť anglického jazyka
- morálna bezúhonnosť
Predpokladaný deň nástup do práce: 01.11.2017

•

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného
asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach.

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
Iné kritéria a požiadavky:
- minimálna 15 ročná prax vo výučbe v odboroch sociálna medicína, ošetrovateľstvo,
verejné zdravotníctvo
- publikačná činnosť v odbore
- záujem o výskumnú činnosť
- znalosť práce so štatistickým softvérom
- znalosť anglického jazyka
- morálna bezúhonnosť
Predpokladaný deň nástup do práce: 01.11.2017

•

1 funkčné miesto „Výskumného pracovníka“ na Ústave sociálnej a behaviorálnej
medicíny UPJŠ LF v Košiciach.

Kvalifikačné predpoklady:
-

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti manažmentu a ekonómie

Iné kritéria a požiadavky:
-

minimálna 5 ročná prax v relevantnom odbore
účasť na riešení projektov v rámci národnej a medzinárodnej vedecko-výskumnej
spolupráce
skúsenosť s administráciou rámcových programov na podporu výskumu a vývoja EÚ
je výhodou
znalosť anglického jazyka
morálna bezúhonnosť

Predpokladaný deň nástup do práce: 01.02.2018
Zoznam požadovaných dokladov a príloh k výberovému konaniu:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- štruktúrovaný profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- doklady o vzdelaní, o získaní vedecko-pedagogických titulov, akademických titulov
a dosiahnutí vedeckých hodností
Žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní musí obsahovať:
- generálie uchádzača
- označenie funkcie, o ktorú sa uchádzač vo výberovom konaní uchádza
- zoznam predložených dokladov a príloh k žiadosti, ktoré osvedčujú kvalifikačné
predpoklady uchádzača, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky
vyhlasovateľa
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Trieda SNP č. 1
040 11 Košice
Posledný termín akceptácie žiadosti o účasť na výberovom konaní: 02.10.2017

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan fakulty

