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3078/2022 Uhríková                                             31.03.2022  

 

Vec: Výberové konanie 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie STU zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 9, 

812 37 Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  3 funkčných miestc docent 

na Ústave biochémie a mikrobiológie. 

1. V odbore chémia pre orientáciu na biochémiu 

Kvalifikačné predpoklady: 

1. Splnenie platných kritérií FCHPT STU pre získanie vedecko-pedagogického titulu 

docent v študijnom odbore 17 Chémia, 

2. PhD. v štúdijnom programe biochémia alebo mikrobiológia 

3. Pedagogické skúsenosti vo výučbe biochémie, patobiochémie, klinickéj biochémie 

4. Skúsenosti vo výskumnej činnosti dokladované vedeckými výstupmi v časopisoch 

WOS, SCOPUS v súlade s kritériami na obsadzovanie funkčných miest docenta na 

FCHPT STU. 

5. Skúsenosti pri vedení doktorandských, diplomových a bakalárskych prác. 

6. Ovládanie anglického jazyka slovom a písmom. 

2. V odbore biológia pre orientáciu na mikrobiológiu 

Kvalifikačné predpoklady: 

1.  Splnenie platných kritérií FCHPT STU pre získanie vedecko-pedagogického titulu 

docent v študijnom odbore 17 Chémia, 

2. PhD. v štúdijnom programe mikrobiológia alebo biochémia. 

3. Pedagogické skúsenosti vo výučbe mikrobiológie, lekárskej a enviromentálnej 

mikrobiológie, biológie 

4. Skúsenosti vo výskumnej činnosti dokladované vedeckými výstupmi v časopisoch 

WOS, SCOPUS v súlade s kritériami na obsadzovanie funkčných miest docenta na 

FCHPT STU. 

5. Skúsenosti pri vedení doktorandských, diplomových a bakalárskych prác. 

6. Ovládanie anglického jazyka slovom a písmom. 

3. V odbore biochémia a molekulárna biológia 
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Kvalifikačné predpoklady: 

1.  Splnenie platných kritérií FCHPT STU pre získanie vedecko-pedagogického titulu 

docent v študijnom odbore 17 Chémia, 

2. PhD. v štúdijnom programe biochémia alebo mikrobiológia. 

3. Pedagogické skúsenosti vo výučbe molekulárnej biológie, bunkovej signalizácie 

4. Skúsenosti vo výskumnej činnosti dokladované vedeckými výstupmi v časopisoch 

WOS, SCOPUS v súlade s kritériami na obsadzovanie funkčných miest docenta na 

FCHPT STU. 

5. Skúsenosti pri vedení doktorandských, diplomových a bakalárskych prác. 

6. Ovládanie anglického jazyka slovom a písmom. 

 

 

Nástup: 01.09.2022 

K žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktorú nájdete na stránke:  

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/vyberove-konania.html?page_id=3204 

 

spolu s ďalšími vzormi tlačív na vyplnenie,  priložte overené doklady o vzdelaní a doklad o 

bezúhonnosti /výpis z registra trestov/. 

 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní. 

Prihlášky  do výberového konania zasielajte na personálne oddelenie FCHPT STU, 
Radlinského 9, 812 37  Bratislava do 04.05.2022. 

 

 

 

 

                  prof.Ing. Anton Gatial, DrSc. v.r. 

                      dekan 
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