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Dekanka  Právnickej  fakulty  Trnavskej  univerzity  v  Trnave  podľa § 77 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov, pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií 

vedúcich zamestnancov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vypisuje 

výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov: 

  
 

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

občianskeho a obchodného práva (so zameraním na občianske právo)  

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

právo, obchodné právo alebo v príbuznom študijnom odbore, odborná prax minimálne tri 

roky, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.  
 

 

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

medzinárodného práva a európskeho práva ( so zameraním na medzinárodné právo 

súkromné ) 

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

právo, teória a dejiny štátu a práva alebo v príbuznom študijnom odbore, odborná prax 

minimálne tri roky, znalosť minimálne anglického jazyka slovom aj písmom.  
 

 

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

medzinárodného práva a európskeho práva ( so zameraním na medzinárodné právo 

verejné ) 

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

právo, teória a dejiny štátu a práva alebo v príbuznom študijnom odbore, odborná prax 

minimálne tri roky, znalosť minimálne anglického jazyka slovom aj písmom.  

 
 

K prihláške do výberového konania treba doložiť: životopis, kópie dokladov o vzdelaní, 

prehľad publikačnej činnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 

 

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1.9.2018. 
 

 

Prihlášky do výberového konania zašlite do 20.7.2018 na adresu: Trnavská univerzita 

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

 
 

 

 
 

 

 

V Trnave 20.6.2018 doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

     dekanka Právnickej fakulty TU 


