č. LEK004578/2019-101426
Košice 11.09.2019
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
pracovnej pozície:


1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie samostatného
vedeckého pracovníka v Centre klinického a predklinického výskumu
MEDIPARK UPJŠ LF

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- ukončené vysokoškolského vzdelanie tretieho stupňa v lekárskych vedách
- získanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa
- preukázateľná publikačná činnosť v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie
umeleckej činnosti dokladovaná formou zoznamu recenzovaných vedeckých prác
spolu s citačným ohlasom, s osobitým zreteľom na päť najvýznamnejších publikácií
za obdobie posledných 3 rokov
- spolupráca so zahraničnými vedeckými pracoviskami
- aktívna znalosť anglického jazyka
- osvedčenie na prácu s laboratórnymi zvieratami
Predpokladaný deň nástupu do práce: 15.10.2019
Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov a príloh k výberovému konaniu:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- štruktúrovaný profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní, o získaní vedecko-pedagogických titulov, akademických titulov
a dosiahnutí vedeckých hodností
- prehľad publikačnej činnosti
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 kritériá a požiadavky
vyhlasovateľa

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Personálne oddelenie
Trieda SNP č. 1
040 11 Košice
Posledný termín akceptácie žiadosti o účasť na výberovom konaní: 30.09.2019
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum osobného doručenia
žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan fakulty

