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Výberové konanie 
       
    	  	  Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v súlade  § 77, odst. 1/ a 2/  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  
v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie : 

- 1 miesta  odborného asistenta na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU. 
Kvalifikačné predpoklady : 

- ukončené VŠ vzdelanie inžinierskeho štúdia v odbore Elektronika,                                                                           
- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Elektronika, prípadne v príbuznom 
študijnom odbore. 
Podporujúce predpoklady a iné kritériá : 
- znalosť problematiky mikrovlnných obvodov, antén a šírenia elektromagnetických 
vĺn, znalosť návrhu analógových a digitálnych elektronických obvodov,  
- preukázateľná publikačná činnosť z problematiky elektronických obvodov 
v časopisoch a na vedeckých konferenciách, 
- skúsenosti s vedením individuálnych projektov študentov, 
- znalosť anglického jazyka 
 
Termín nástupu:  od 1.2.2013 

 
- 1 miesta  odborného asistenta  na  Technologický inštitút športu FEI STU. 

Kvalifikačné predpoklady : 
- ukončené  VŠ vzdelanie učiteľského smeru,                                                                                            
- odbor telesná výchova,  
- špecializácia vodáctvo.  
 
Termín nástupu:  od 1.2.2013 

Podmienky podania žiadosti : 
     Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, 
odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, zasielajte najneskôr do 18. 
januára 2013  na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3, 812 19 
Bratislava.                                                               
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                             dekan               	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
v Bratislave,   7.1.20 
 


