Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity
v Liberci
vypisuje výběrové řízení na místo:

VEDOUCÍ KATEDRY
PRO VŠECHNY KATEDRY FP TUL
Seznam kateder:
KAJ - Katedra anglického jazyka

KGE - Katedra geografie

KAP - Katedra aplikované matematiky

KHI - Katedra historie

KCL - Katedra českého jazyka a literatury

KFY - Katedra fyziky

KCH - Katedra chemie

KNJ - Katedra německého jazyka

KFL - Katedra filosofie

KPP - Katedra pedagogiky a psychologie

KRO - Katedra románských jazyků

KPV - Katedra primárního vzdělávání

KTV - Katedra tělesné výchovy

KSS - Katedra soc. studií a speciální pedagogiky

KMD - Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Požadované vzdělání:



vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru
vědecká hodnost minimálně Ph.D., nejlépe doc. nebo prof.

Pracovní poměr:


100% úvazek

Termín nástupu:


červen 2012

Mzdové zařazení:


Příplatek za vedení dle vnitřního mzdového předpisu TUL

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)

stručný životopis
stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti
doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech
nástin koncepce vedení a rozvoje katedry

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě
konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči
informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.
Přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději dne 20.4.2012 e-mailem nebo poštou na níže uvedené
adresy:
Technická univerzita v Liberci
Organizační a personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální
e-mail:
volnamista@tul.cz

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 19.3.2012 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity
v Liberci (http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107) a na
portálu zaměstnanosti MPSV.
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