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Dekanka  Právnickej  fakulty  Trnavskej  univerzity  v  Trnave  podľa § 77 zákona č. 

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

neskorších predpisov, v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave 

a podľa Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej 

univerzite v Trnave, Právnickej fakulte a konkrétnych podmienok výberového konania na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej 

fakulte vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 
 

- funkcia docenta pre študijný odbor teória a dejiny štátu a práva 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie docenta definuje § 75 ods. 6 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov a konkrétne podmienky výberového 

konania na obsadzovanie funkcií docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej 

fakulte sa nachádzajú na internetovej stránke Právnickej fakulty Trnavskej univerzity: 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/habilitacie-a-

inauguracie/1239-habilitacie-a-inauguracie3 
 

K prihláške do výberového konania treba doložiť:  

- životopis,  

- kópie dokladov o vzdelaní (všetky získané akademické tituly, vedecko-akademické 

hodnosti a vedecko-pedagogické tituly), 

- prehľad plnenia požiadaviek uvedených v kritériách na získanie vedecko-pedagogického 

titulu docent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v príslušnom alebo 

príbuznom študijnom odbore zverejnených na internetovej stránke Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave: 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/habilitacie-a-

inauguracie/1238-habilitacie-a-inauguracie2 

- zoznam recenzovaných vedeckých prác, 

- zoznam predchádzajúcej pedagogickej činnosti vrátane vedenia záverečných prác, 

z ktorého vyplýva, že uchádzač vykonával pedagogickú činnosť ako vysokoškolský učiteľ 

najmenej tri roky v rozsahu najmenej 50% ustanoveného týždenného pracovného času od 

získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo 

príbuznom študijnom odbore (najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie 

seminárov a praktických cvičení alebo zodpovedajúcich foriem výučby), 

- zoznam ohlasov vrátane zahraničných na publikované práce ako aj ďalších ocenení, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1.12.2017. 

 

Prihlášky do výberového konania zašlite do 12.11.2017 na adresu: Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta, personálne oddelenie, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. 

 

 

 

 

V Trnave 23.10.2017 doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

       dekanka Právnickej fakulty TU 
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