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Dekanka  Právnickej  fakulty  Trnavskej  univerzity  v  Trnave  podľa §32ods. 1, § 77 a § 80 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej 

univerzity v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest: 

- odborný asistent s vedecko-akademickou hodnosťou CSc. (PhD.) na Katedre 

trestného práva a kriminológie 

Kvalifikačné požiadavky: vedecko-akademická hodnosť CSc. (PhD.) v odbore trestné právo 

alebo v príbuznom študijnom odbore, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.  

- asistent na Katedre rímskeho práva a cirkevného práva (so zameraním na rímske 

právo) 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ 2.stupňa – odbor právo, znalosť aspoň 2 cudzích jazykov 

(nemecký a francúzsky jazyk výhodou), záujem o doktorandské štúdium so špecializáciou 

na rímske právo, komparáciu rímskeho a občianskeho práva alebo komparáciu občianskeho 

práva európskych krajín. 

K prihláške do výberového konania podľa Zásad výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v 

Trnave z 22. decembra 2021 uverejnené na úradnej výveske a webovom sídle Trnavskej 

univerzity v Trnave dňa 23. 12. 2021, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity: 

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/kariera/zasady_vyberoveho_kon

ania_2022.pdf 

treba doložiť:  

- profesijný životopis,  

- kópie dokladov o vzdelaní (všetky získané akademické tituly, vedecko-akademické hodnosti 

a vedecko-pedagogické tituly), kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent 

alebo profesor, ak dekrét nebol zatiaľ udelený, doložiť treba čestné vyhlásenie, že spĺňate 

kritéria habilitačného konania. 

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe a prehľad pedagogickej činnosti ( vyučované 

predmety), 

- prehľad vedecko-výskumnej alebo umeleckej činnosti ( granty, projekty a pod.), 

-  prehľad publikačnej činnosti, 

-  iné významné skutočnosti (rôzne členstvá v odborných grémiách, redakčných radách, 

ocenenia, absolvované kurzy a pod.), 

- súhlas so spracovaním osobných údajov (formulár na stiahnutie nájdete na web stránke: 

https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov). 

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1.9.2022. 

Prihlášky do výberového konania zašlite do 18.7.2022 na adresu: Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta, personálne oddelenie, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. 

V Trnave 13.6.2022      

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
                     dekanka Právnickej fakulty TU  
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