
Pozícia: Odborný asistent

Katedra Katedra romanistiky 

Odbor: 11. Filológia

a) výška pracovného úväzku v %: 100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

c) osobitné predpoklady: pedagogická prax

publikačná činnosť v odbore

plnenie platných kritérií na docentúru v odbore na Filozofickej fakulte

skúsenosť s riešením výskumných projektov

zameranie na španielsky jazyk

d) forma výberového konania: Pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: 
prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis

publikačná činnosť

prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

dotazník záväzkov

f) predpokladaný termín nástupu: 1.9.2022

g) informácie pre uchádzača: Zoznam povinných predmetov

Konzekutívne tlmočenie 2, Konzekutívne tlmočenie 4, Simultánne 

tlmočenie 2, Simultánne tlmočenie 4, Španielčina pre akademické 

účely, Jazykové cvičenia zo španielskeho jazyka, Kultúrne vzťahy 

Slovenska s hispánskym svetom, Kondenzácia a amplifikácia 

písomného prejavu v španielčine, Preklad textov do španielčiny                                                                                                                        

Vedeckovýskumné zameranie

Aktívne podávanie žiadostí do grantových schém na podporu projektov 

v oblasti literatúry, lingvistiky, translatológie, prekladu, autorstvo a 

spoluautorstvo publikácií v skúmanej oblasti
h) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č.

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania spolu s 

požadovanými dokladmi zasielajte do: 21.7.2022

Pošlite na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Dekanát - 

RPP, Gondova 2, 811 02 Bratislava. 

Súčasne v elektronickej podobe na: gabriela.bakova@uniba.sk
V Bratislave dňa: 20.6.2022

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové  konanie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof.

Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho pracovného a

funkčného miesta:
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