
 

 

 

                       Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave 
 

 

Oznámenie o výberovom konaní na FHI EU v Bratislave 

 
Dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií docentov nasledovne: 

             - 2 miesta  pre študijný odbor Ekonometria a operačný výskum.  

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcií docentov:  

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 76 ods. 6 zákona č. 

131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je vedecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý 

sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore. Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest: 

pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť a iné významné skutočnosti z odborného 

pôsobenia uchádzača o funkciu docenta. 

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní treba doložiť: tlačivo žiadosti do výberového 

konania  (nachádza sa na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis, overené doklady 

o vzdelaní a vedecko-pedagogických tituloch, prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej 

činnosti za ostatných 5 rokov, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), súhlas k spracovaniu 

osobných údajov a tlačivo Kritériá na získanie titulu docent na EU v Bratislave (tlačivo sa nachádza na 

www.euba.sk/veda-a-vyskum/akademické kvalifikácie).  

  

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii 

odborných asistentov nasledovne: 

-  2 miesta odborných asistentov na Katedru operačného výskumu a ekonometrie. 

          

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie  požiadavky: - ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa 

univerzitného smeru, vedecká hodnosť PhD., resp. CSc., vedeckovýskumná a publikačná  činnosť, 

pedagogická prax vítaná, znalosť min. 1 cudzieho jazyka, bezúhonnosť. 

        

K žiadosti o účasť na výberovom konaní treba doložiť: tlačivo žiadosti do výberového 

konania (nachádza sa na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis, overené doklady 

o vzdelaní, prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti,  predzmluvný dotazník 

(tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), výpis z registra trestov (nie starší ako 3 

mesiace) a súhlas k spracovaniu osobných údajov. 

 

Požadované písomnosti zašlite do 3 týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na 

adresu: Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.  

 

Výberového konanie sa uskutoční dňa 25. 11. 2014  (utorok) o 8.00 hod.  v zasadačke FHI 

EU v Bratislave č.d. D7.08 - VII. poschodie, Dolnozemská cesta 1, Bratislava. 

        

                        

                           

 prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 

             dekan FHI EU v Bratislave 

               v.r. 

 

 

 


