
 

I Děkan Přírodovědecké fakulty  
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

vypisuje výběrová řízení 
 

na obsazení míst vedoucích 

Katedry biologie 
Katedry geografie 

Požadavky: vědecká hodnost minimálně Ph.D., nejlépe doc. nebo prof., VŠ vzdělání příslušného oboru, 

organizační schopnosti, občanská bezúhonnost, schopnost tvůrčí práce.  

na obsazení míst akademických pracovníků  

Katedry biologie v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent: 

1 místo Didaktika biologie nebo příbuzný obor plný úvazek 

v kategorii odborný asistent: 

1 místo Biologie a patologie buňky nebo příbuzný obor s výzkumným zaměřením 

na problematiku kryptobiózy 

plný úvazek 

1 místo Fyziologie  a  imunologie  nebo  příbuzný  obor s výzkumným  zaměřením     

na problematiku zdravotnických biotechnologií a biomateriálů 

plný úvazek 

1 místo Mikrobiologie nebo příbuzný obor s výzkumným zaměřením na využití 

elektronové mikroskopie v biologii a mikrobiologii  

částečný úvazek 

Katedry fyziky v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent: 

1 místo Experimentální fyzika  plný/částečný 

1 místo Teoretická fyzika plný/částečný 

v kategorii asistent nebo odborný asistent: 

1 místo Experimentální fyzika částečný úvazek 

1 místo Spojité počítačové modelování částečný úvazek 

1 místo Částicové počítačové modelování částečný úvazek 

Katedry geografie v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent: 

1 místo Regionální geografie  plný úvazek 

v kategorii odborný asistent: 

1 místo Regionální a politická geografie plný úvazek 

1 místo Geografické informační systémy a krajinná ekologie plný úvazek 

1 místo Geografické informační systémy  plný/částečný 

Katedry chemie v kategorii odborný asistent: 

1 místo Fyzikální chemie plný úvazek 

1 místo Fyzikální chemie plný/částečný 

1 místo Organická chemie plný úvazek 

1 místo  NMR specialista plný úvazek 



 

Katedry informatiky v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent*:  

1 místo Aplikovaná informatika plný/částečný 

v kategorii lektor: 

1 místo Aplikovaná informatika částečný úvazek 

Katedry matematiky v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent: 

1 místo Matematika - Geometrie  plný/částečný 

1 místo Matematika - Statistika plný/částečný 

1 místo  Matematika  plný/částečný 

v kategorii odborný asistent: 

1 místo Matematika - Algebra  plný úvazek 

 

Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru a kategorie, schopnost tvůrčí práce. 

Bližší informace: www.ujep.cz,  www.sci.ujep.cz 

Předpokládaný nástup: září 2019 (případně dle dohody) 

Přihlášky s životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem 

vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech a seznamem publikační 

činnosti zasílejte do 15. 5. 2019 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem.         

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo 

zrušit výběrové řízení.  

 

 

 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

děkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

* s výhledem zahájení habilitačního řízení do konce roku 2021 

http://www.ujep.cz/
http://www.sci.ujep.cz/

