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Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické,  

Technické univerzity v Liberci 

vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka: 

 

DOCENT NA KATEDRU CHEMIE 

 
 

Charakteristika: 

 příprava akreditace studijního programu Bioinženýrství propojujícího přírodovědné a technologické 

disciplíny se zaměřením na výrobu, testování a aplikaci materiálů v oblasti medicíny a garance 

tohoto bakalářského studijního programu. 

 přednášková a vědecká činnost v oblasti bioinženýrství 

 akademický pracovník na Katedře chemie v Oddělení bioinženýrství 

Požadované dovednosti:  

 schopnost prezentovat vědecké výsledky písemnou formou v indexovaných časopisech (Scopus, ISI 

WOS) 

 schopnost prezentovat vědecké výsledky ústní formou na mezinárodních vědeckých konferencích. 

 schopnost syntetizovat poznatky z přírodních věd s návrhy technologií 

 schopnost vyhledávání projektových možností a následné vedení projektových týmů 

 schopnost samostatně tvořit, zajišťovat a rozvíjet vybrané přednáškové kurzy týkající se technologií, 

materiálů a materiálového inženýrství v oblasti bioinženýrství 

 schopnost a zkušenost vést bakalářské, diplomové a doktorské práce 

 schopnost přenášet vlastní i převzaté vědecké a inženýrské poznatky do výuky 

 schopnost sebekriticky kontrolovat kvalitu vlastní vzdělávací činnosti a podílet se na hodnocení 

kvality SP bioinženýrství jako celku 

 kreativní myšlení a schopnost systematické práce 

 smysl pro zodpovědnost a týmovou práci 

Požadované vzdělání a praxe: 

 habilitace v přírodovědném nebo technickém oboru směru s praxí v oboru biomateriálů a/nebo 

technologií pro jejich výrobu 

 odpovídající publikační činnost, včetně ohlasů 

 znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalšího cizího jazyka výhodou 

 zkušenost s laboratorní prací a schopnost měření a analýz pomocí laboratorních přístrojů a zařízení 

(elektronová mikroskopie, povrchové vlastnosti kapalin a pevných látek, smáčení porézních 

materiálů) 
 

Pracovní poměr:  

 100% úvazek, HPP 

 

Termín nástupu: 

 leden 2019, případně dle dohody 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI|Studentská 1402/2 |461 17 Liberec 1 

tel.: +420 485 351 111| jmeno.prijmeni@tul.cz |www.tul.cz |IČ: 467 47 885 |DIČ: CZ 467 47 885 

Mzdové zařazení: 

 

 mzdová třída A4 dle vnitřního mzdového předpisu  
 

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické 

univerzity v Liberci, zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických 

pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci. 

Nabízíme:  

 práce na výzkumných projektech 

 příjemné pracovní prostředí 

 zajímavá, různorodá a zodpovědná práci 

 pružná pracovní doba 

 možnost hlídání dětí už od 6 měsíců (dětský koutek, mateřská školka) 

 jazykové kurzy 

 závodní stravování 

 možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty: 

a) stručný životopis 

b) stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti  

c) doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných 

společnostech 

d) seznam publikovaných odborných prací s případnými ohlasy 

 

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě 

konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči 

informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení. 

 
Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději dne 31.10.2018  
e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:   
  

Technická univerzita v Liberci  
Personální oddělení  
Studentská 1402/2  
461 17  Liberec 1  

  
Kontaktní osoba:   Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení  
e-mail:      volnamista@tul.cz   
 
Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 27.09.2018 zveřejněno na úřední desce TU v Liberci: 

http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista,  

na webových stránkách Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické: 

https://www.fp.tul.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni, a na portálu zaměstnanosti MPSV: 

https://portal.mpsv.cz/.   
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