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cz 9777/2018 PF
V Ružomberku, dň a 25. 09.2018

Výberové konanie
na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogickej fakulte
Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona
č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej
súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských
učiteľov:

• 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.6. špeciáln a pedagogika - pracovisko
Ružomberok.
Kvalifikačným predpokladom

vykonávania funkcie profesora je vedecko-pedagogický titu l
profesor v danom alebo pnbuznom štu dijnom odbore (§ 75 ods. 6 zák. č. 131/2002 Z.z)
a musí spÍňať všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov alebo docentov na
Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR
č. 553/2003 Z. z. o od meňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ve rejno m
záujme a o zmene a dop lne ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná
stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor -14. platová trieda).
Termín nástupu: po vzájomnej doh od e.
Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, overený mi kópiami dokladov
o vzde laní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. aka de mických hodností,
prehľadom publikačnej činnosti a výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace)
zasie lajte do 16. 10. 2018 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom "Výberové konanie PF
KU". Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky
výberového konania, budú pozvaní na osob ný pohovor, ktorý sa usku toční dňa 24. októbra
2018 od 8.00 hod.
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PaedDr. Peter Krška, PhD.
dekan Pedagogickej faku lty

