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KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
-------------formujúca myscľ i srdce--------------

PEDAGO GICKÁ FAKULTA

Hrabovská cesta 1,034 Ol Ružomberok
www.ku.sk. tel.s +421 44432 6842, fu: +42 1 44 4304 787, mobil: +421 918 722 111, e-mail: dckan.pfšäku.sk

CZ 9634 /2018 PF
V Ružomberku, dňa 20. 09. 2018

Výberové konanie
na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogickej fakulte

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade
so zák. č. 552/2003 Z.Z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zák. č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na KU vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zames tnancov:

- vedúci/vedúca Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne
znevýhodnených skupín - pracovisko Levoča,

- vedúci/vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých 
pracovisko Levoča.

Kvalifikačnépredpoklady: vysokoškolské vzde lanie príslušného odboru.
Ďalšie kritériá: ukončené doktorandské štúdium, publikačná aktivita, aktívna znalosť

aspoň jedného cud zieho jazyka. Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je
byť interným zamestnancom PF KU.
Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zames tnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, overenými kópiami dokladov
o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických
hodností, prehľadom publikačnej činnosti, návrhom koncepcie rozvoja pracoviska na
najbližšie obdobie a výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) zasielajte do
12. 10. 2018 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská
cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom "Výberové konanie PF KU - vedúci
katedry n.
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