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Děkan 

 

Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:  

 

 vedoucí kateder: 

- Katedry teoretické informatiky 

- Katedry softwarového inženýrství  

- Katedry číslicového návrhu 

- Katedry počítačových systémů 

- Katedry aplikované matematiky  

 

Požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, 

znalost AJ, morální bezúhonnost.  

K přihlášce přiložte: doklady o ukončeném VŠ vzdělání, odborný životopis, přehled praxe 

a publikací, výpis z rejstříku trestů.  

 

Dále přiložte svoji představu o vedení a rozvoji katedry (2 až 6 stránek). 

Vyjádřete se zejména k těmto bodům: 

 Jaký má být ideální profil katedry, ke kterému chcete katedru směřovat. 

 Jaké kroky chcete provést ke zvýšení úrovně pedagogické činnosti (kvality výuky). 

 Jaké kroky chcete provést ke zvýšení úrovně vědeckovýzkumné činnosti. 

 Jaké kroky chcete provést z hlediska manažerského řízení katedry. 

 Jak si představujete zapojení katedry do aktivit fakulty a naopak jakou podporu od 

fakulty očekáváte. 

 Jaké jsou hlavní cíle, kterých chcete dosáhnout během následujících 4 let.   

 

Termín nástupu: 1. března 2018 

 

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT.  
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Přihlášku zašlete nebo doručte v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení“ nejpozději  

do 2. 2. 2018 na adresu:  

 

Mzdový a personální úsek FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.  

 

 

 

Inzerát bude zveřejněn na Úřední desce FIT a na součástech ČVUT v Praze. 

 

 

 

 

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 

děkan Fakulty informačních technologií 

 


