Č.j. REK000676/2020-UOC
Košice 15. 05. 2020
Výzva na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda
Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v zmysle článku II. ods. 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov a Rozhodnutia rektora č.
1/2014 v zmysle Dodatku č. 1 vyhlasuje výzvu na obsadenie
pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov
na UPJŠ v Košiciach.
Zoznam pracovísk, na ktorých sa pracovné miesta postdoktorandov zriaďujú, sú uvedené
v Prílohe č. 1.
Kvalifikačné predpoklady uchádzača:
absolvent tretieho stupňa vysokoškolského
v nasledovných študijných odboroch:



















Farmácia
Všeobecné lekárstvo
Verejné zdravotníctvo
Zubné lekárstvo
Biológia
Ekologické a environmentálne vedy
Fyzika
Chémia
Informatika
Matematika
Vedy o Zemi
Právo
Politické vedy
Filológia
Filozofia
Historické vedy
Psychológia
Sociálna práca

vzdelania

na

akreditovanej

inštitúcii

Iné kritériá a požiadavky:


autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne 2 vedeckých prác publikovaných
v časopisoch a zborníkoch evidovaných v databázach (WoS, SCOPUS, ERIH) alebo
iných recenzovaných prác charakteru vedeckej monografie alebo recenzovaných
vedeckých zborníkoch,



uchádzač na obsadenie pracovného miesta - postdoktoranda môže byť v kalendárnom
roku vyhlásenia výzvy najmenej rok a najviac päť kalendárnych rokov po ukončení
tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

Požadované doklady:


profesijný životopis,



osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého a tretieho stupňa,



prehľad výstupov publikačnej činnosti, ktoré sú evidované v profesijných databázach
WoS, SCOPUS a ERIH vrátane ohlasov na publikované práce; v prípade výstupov,
ktoré nie sú evidované v profesijných databázach WoS, SCOPUS a ERIH sa pri podaní
žiadosti predkladajú ich kópie, resp. kópie strán, z ktorých je zrejmé autorstvo
uchádzača a sú uvedené relevantné bibliografické informácie (titulný list publikácie,
tiráž, obsah, dokumentácia o recenznom konaní, ak recenzenti nie sú uvedení v
publikácii),



prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných
zahraničných študijných pobytov,



dva odporúčajúce listy od dvoch profesorov, pričom iba jeden z profesorov môže byť
zo školiaceho pracoviska uchádzača,



akceptačný list od profesora - garanta tretieho stupňa vzdelávania z prijímajúceho
pracoviska; ich zoznam je uvedený v prílohe,



výskumný zámer počas navrhovaného pôsobenia na danom pracovisku (v rozsahu
maximálne 2 strán),



potvrdenie o doterajšej praxi (podľa aktuálnosti),



výpis z registra trestov; tento predkladajú iba vybratí uchádzači.

projektov

a

absolvovaných

Dátum podania dokladov:
do 7. septembra 2020 výlučne elektronickou formou na adresu edita.vojtova@upjs.sk.
Uchádzači podávajú prihlášku a požadované doklady (prílohy prihlášky) podpísané (prihláška
a výskumný zámer) a oskenované resp. ako dokumenty v tvare PDF. Na prihlášky podané po
stanovenom termíne sa neprihliada.
Kontaktná osoba: RNDr. Edita Vojtová, Rektorát UPJŠ, Úsek organizačných činností a
personalistiky, Šrobárova ul. č. 2, 041 80 Košice, tel. 055/234 1171, edita.vojtova@upjs.sk.
Predpokladaný nástup: október 2020.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v.r.
rektor UPJŠ

Príloha č. 1
Zoznam pracovísk UPJŠ v Košiciach, na ktorých sa môže postdoktorandský pobyt
realizovať a študijných programov, v ktorých sa môže realizovať výskum v rámci
postdoktorandského pobytu. V zátvorke je uvedený garant študijného programu.
Pracovisko: Lekárska fakulta
Študijné programy:
Lekárska farmakológia (prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.)
Anatómia, histológia a embryológia (prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.)
Epidemiológia (Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.)
Gynekológia a pôrodníctvo (prof. MUDr. A. Ostró, CSc.)
Chirurgia (prof. MUDr. J. Radoňak, CSc., MPH)
Klinická biochémia (prof. Ing. M. Mareková, CSc.)
Neurológia (prof. MUDr. Z. Gdovinová, CSc.)
Normálna a patologická fyziológia (prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.)
Vnútorné choroby (prof. MUDr. I. Tkáč, PhD.)
Verejné zdravotníctvo (prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.)
Zubné lekárstvo (Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.)
Pracovisko: Prírodovedecká fakulta
Študijné programy:
Fyziológia rastlín (prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.)
Fyziológia živočíchov (prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.)
Genetika (prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.)
Molekulárna cytológia (prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.)
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.)
Astrofyzika (prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.)
Biofyzika (prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.)
Fyzika kondenzovaných látok (prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.)
Jadrová a subjadrová fyzika (prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.)
Progresívne materiály (prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.)
Teoretická fyzika (prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.)
Teória vyučovania fyziky (prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.)
Analytická chémia (prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.)
Anorganická chémia (prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.)
Biochémia (prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.)
Fyzikálna chémia (prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.)
Organická chémia (spolugaranti doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., doc. RNDr. Miroslava
Martinková, PhD.)
Informatika (prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.)
Aplikovaná matematika (prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.)
Diskrétna matematika (prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.)
Teória vyučovania matematiky (prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.)
Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme (prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.)

Pracovisko: Právnická fakulta
Študijné programy:
Medzinárodné právo (prof. JUDr. Ján Kľučka, CSc.)
Občianske právo (prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.)
Obchodné a finančné právo (prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.)
Teória a dejiny štátu a práva (prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.)
Trestné právo (prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.)
Pracovisko: Fakulta verejnej správy
Študijné programy:
Verejná správa (prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.)
Pracovisko: Filozofická fakulta
Študijné programy:
Literárna veda (prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.)
Britské a americké štúdiá (prof. PaedDr. Lívia Körtvelyessy, PhD.)
Dejiny filozofie (prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.)
Slovenské dejiny (prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.)
Politológia (prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.)
Sociálna psychológia a psychológia práce (prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.)
Integratívna sociálna práca (prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.)

