
 

 

Děkan Přírodovědecké fakulty  

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 

vypisuje výběrové řízení 

 

na obsazení míst vedoucích 

 

Katedry informatiky 

Katedry chemie 

Katedry matematiky 

Centra podpory přírodovědného vzdělávání 
 

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

organizační schopnosti, velmi dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti, orientace v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. 

 

na obsazení míst akademických pracovníků 

 

Katedry matematiky v kategorii profesor/ka, docent/ka, odborný asistent/ka, lektor/ka:  

2 místa Matematika1        plný/částečný 

1 místo  Topologie        plný/částečný 

       

Katedry informatiky v kategorii profesor/ka, docent/ka, odborný asistent/ka 2: 

3 místa Aplikovaná informatika       plný/částečný 

 

Katedry chemie v kategorii docent/ka, odborný asistent/ka:  

1 místo Chemie         plný 

1 místo Mikrobiologie        částečný 

1 místo  Organická chemie a biochemie      částečný 

1 místo Anorganická chemie3       částečný 

 

Katedry geografie v kategorii odborný asistent/ka: 

1 místo  Životní prostředí       částečný 

1 místo Ekonomická geografie a územní rozvoj     plný 

1 místo Sociální geografie a demografie      částečný 

1 místo Regionální geografie       plný 

1 místo Fyzická geografie       částečný 

                                              
1 Z toho 1x v kategorii profesor/docent a 1x v kategorii lektor  
2 Odborný asistent s výhledem zahájení habilitačního řízení do konce roku 2022 
3 V kategorii docent 



 

 

1 místo Didaktika geografie a regionální geografie    plný 

 

 

Katedry fyziky v kategorii profesor/ka, docent/ka, odborný asistent/ka:  

1 místo  Astronomie, astrofyzika a teoretická fyzika    plný/částečný 

1 místo Experimentální fyzika se zaměřením na pevné látky   plný/částečný 

 

 

Katedry biologie v kategorii docent/ka, odborný asistent/ka:  

1 místo  Parazitologie        částečný 

1 místo  Mikrobiologie se zaměřením na molekulární biologii bakterií  částečný  

1 místo  Mikrobiologie se zaměřením na studium mikrobiálních biofilmů plný 

1 místo  Botanika se zaměřením na geobotaniku a ochranu biodiverzity  částečný  

1 místo  Biofyzika se zaměřením na problematiku interakce  nanočástic  

s biologickými systémy       plný 

1 místo  Buněčná biologie se zaměřením na regulace a poruchy signálních  

drah živočišných buněk       částečný 

 

 

Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru a kategorie, schopnost samostatné tvůrčí práce, chuť učit se novým 

věcem, pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost. 

 

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

 

Předpokládaný nástup: září 2020 (případně dle dohody)  

 

Hledáme především motivované kolegy s vysokým pracovním odhodláním a předpoklady pro aktivní 

spolupráci na rozvoji fakulty. Nabízíme rychle se rozvíjející pracoviště s nejmodernějším vědeckým i výukovým 

zázemím, tvůrčí svobodu, příležitosti ke kariérnímu i všestrannému osobnímu růstu, a to vše v přátelské až 

neformální atmosféře regionální univerzity. V roce 2019 se naše univerzita stala  čtvrtou vysokou školou v ČR, 

která získala prestižní certifikát kvality Evropské komise HR Award. Svých lidí si vážíme a kvalitní práci umíme 

ocenit. 

Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech,                       

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

seznamem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte elektronicky do 10. května 2020                              

na romana.kovarikova@ujep.cz.  

 

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

výběrové řízení zrušit.  

http://cpto.ujep.cz/index.php/uvod
http://cpto.ujep.cz/index.php/uvod
https://www.ujep.cz/cs/hrs4r
mailto:romana.kovarikova@ujep.cz

