
 

 

Děkan Přírodovědecké fakulty  

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 

vypisuje výběrové řízení 

 

na obsazení místa vedoucího 

 

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: 

1 místo Matematika        plný/částečný 

       

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

1 místo Didaktika informatiky1       plný/částečný 

1 místo Aplikovaná informatika2      plný/částečný 

 

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

1 místo Didaktika chemie       částečný 

 

Katedry geografie v kategorii asistent/ka, odborný asistent/ka: 

1 místo Sociální geografie a regionální rozvoj     plný 

 

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

1 místo  Teoretická fyzika       částečný 

1 místo Experimentální fyzika/Nanotechnologie se zaměřením na povrchy  

a tenké vrstvy        částečný 

1 místo Didaktika fyziky3       plný   

   

Katedry biologie v kategorii odborný asistent/ka: 

1 místo  Didaktika biologie       částečný 

 

                                                
1 profesor/ka, docent/ka, odborný asistent/ka 
2 profesor/ka, docent/ka, odborný asistent/ka, lektor/ka 
3 pouze odborný asistent/ka 



 

 

1 místo  Biologie a patologie buňky nebo příbuzný obor s výzkumným  

zaměřením na problematiku kryptobiózy    plný  

 

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 2021 (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. 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 a seznamem 

publikační činnosti zasílejte do 30. dubna 2021 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad 

Labem romana.kovarikova@ujep.cz. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů 

výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.  


