Výberové

konanie

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:
- 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor Aplikovaná mechanika na
Katedru mechaniky FEI STU
Kvalifikačné predpoklady :
- vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Aplikovaná mechanika, prípadne v príbuznom
študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade
STU 3. 12. 2007 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
skúsenosti s prípravou a vedením vedecko-výskumných projektov
- schopnosť vyučovať predmety Stavba automobilov, Mechanické prvky a systémy,
Dynamika pohybu automobilov, Energetické stroje
- znalosť svetového jazyka
- 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor Mechatronika na Ústav riadenia
a priemyselnej informatiky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady :
- vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Automatizácia, Mechatronika, prípadne
v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade
STU 3. 12. 2007 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
- vedenie a vyškolenie najmenej piatich doktorandov v akreditovanom študijnom odbore
doktorandského štúdia
- preukázanie kontinuálnej tvorivej pedagogickej činnosti v študijnom odbore Automatizácia,
Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
- preukázanie schopností vedenia a riešenia výskumných úloh ako hlavný riešiteľ alebo
spoluriešiteľ
- preukázanie uznaní vedeckou komunitou v predmetnej oblasti vo svete
- znalosť dvoch cudzích jazykov
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným
životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 17. júla 2009 na
adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.,v.r.
dekan
v Bratislave, 29.6.2009
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