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Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické 

Technické univerzity v Liberci 

vypisuje interní výběrové řízení na  

 
2 KANDIDÁTY NA VÝJEZD DO NORSKA 

 
PROJEKT „EHP-CZ-MOP-2-022: MÍSTA A PROSTŘEDKY SPOJENÍ UVNITŘ A NAPŘÍČ 

HRANICEMI – JAZYKY, PŘÍBĚHY A VYOBRAZENÍ“ 
PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ FONDŮ EHP 2014-2021 

 
Charakteristika: 

▪ zahraniční služební cesta - Univerzita v Tromsø, 2 místa na 1 týden  
▪ výuková a přednášková činnost (v rozsahu 4 x 45 minut / týden) 

 
Požadované dovednosti:  

▪ publikační a výzkumné činnosti v oblastech: literární či kulturní analýza vyobrazení hranic, 
přeshraniční spolupráce, společenské, kulturní, historické, politické, psychologické a geografické 
aspekty migrace, vícejazyčnost, minoritní jazyky a kultury, osvojování jazyka, vliv přírody a klimatu 
na migraci, náboženské aspekty migrace a integrace, apod. 

▪ znalost anglického jazyka na minimální úrovni B2 
 

Požadované vzdělání a praxe: 

• vysokoškolské vzdělání v některé z oblasti uvedené níže 

• pedagogická a/nebo projektová činnost v oblastech: literární či kulturní analýza vyobrazení hranic, 
přeshraniční spolupráce, společenské, kulturní, historické, politické, psychologické a geografické 
aspekty migrace, vícejazyčnost, minoritní jazyky a kultury, osvojování jazyka, vliv přírody a klimatu 
na migraci, náboženské aspekty migrace a integrace, apod. 
 

Termín nástupu: 

▪ v srpnu 2022 dle dohody s Univerzitou v Tromsø 

Finanční prostředky: 

▪ cestovní náklady 360 EUR/os 

▪ pobytové náklady: 1250 EUR/os 
 

Nabízíme:  

• možnost budoucí spolupráce s výzkumnou skupinou Univerzity v Tromsø „Border Poetics / Border 

Culture“: https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=344750 

• možnost zapojení do práce výzkumné skupiny TUL „Borders and Migration Research Group“: 

https://migrationliberec.tul.cz/ 
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K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty: 
a) stručný životopis 
b) seznam relevantních publikací 
c)  stručný propis relevantní pedagogické činnosti 
d)  doklady o ukončeném vzdělání příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných      

 společnostech 
 

 

V prvním kole výběrového řízení výběrová komise zkontroluje úplnost požadovaných dokumentů. 

V druhém kole výběrová komise posoudí a zhodnotí výkonnostní kritéria a zaměření pracovních aktivit na 

základě doručených listinných dokumentů. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do  

10 pracovních dnů od ukončení výběrového řízení. 

 

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději dne 03. 08. 2022 

 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:  

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

 

Kontaktní osoba:  Ing. Alena Šírková, Personální a mzdové oddělení 
e-mail:    volnamista@tul.cz 

 
 

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 18. 07. 2022 zveřejněno na úřední desce TU v Liberci: 

https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/ ,  

na webových stránkách Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické: 

https://www.fp.tul.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni 
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