Výberové konanie
Výberové konanie na obsadenie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava,
FAKULTY
ELEKTROTECHNIKY
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.

A

INFORMATIKY STU v

Bratislave,

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
pre odbor Elektroenergetika na Ústav
elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady :
- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Elektroenergetika, prípadne v príbuznom
študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- minimálne 5 rokov praxe v odbore,
- vedecko-výskumná aktivita v odbore,
- aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
- schopnosť vyučovať predmety študijného programu Elektroenergetika so
zameraním na vonkajšie silové vedenia, elektrárne, obnoviteľné zdroje energie,
technika vysokých napätí,
- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Elektroenergetiky,
- organizačné schopnosti,
- znalosť svetového jazyka.
Termín nástupu: od 1.6.2014
- 1 miesta odborného asistenta pre odbor Mechatronika na Ústav automobilovej
mechatroniky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady :
- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Automatizácia, prípadne v príbuznom
študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- minimálne 2 roky praxe v odbore,
- vedecko-výskumná aktivita v odbore,
- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a v karentovaných
vedeckých časopisoch,
- schopnosť vyučovať predmety: PLC systémy v mechatronike, Modelovanie a
simulácia systémov v mechatronike, Metódy číslicového riadenia, Teória
automatického riadenia, Riadenie lineárnych systémov,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
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- 2 - organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti informačých technológií,
- znalosť prostredí Matlab, Unity Pro, Vijeo Designer.
Termín nástupu: od 1.6.2014
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní,
odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o
spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do
19. mája 2014 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3,
812 19 Bratislava.

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
dekan

v Bratislave, 2.5.2014

