ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta dopravní
děkan
Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Č.j.: 0066/08/14/16911/Neni
V Praze dne 1.8.2014
Děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1,
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa pro:
Ústav jazyků a společenských věd
1 OA na úvazek 1.0 na dobu určitou. Požadavky: VŠ vzdělání pedagogického či
jazykovědného zaměření s aprobací anglický jazyk, dosavadní pedagogická
praxe alespoň 3 roky,
1 OA na úvazek 1.0 na dobu určitou, pracoviště Děčín. Požadavky: VŠ vzdělání
pedagogického či jazykovědného zaměření s aprobací anglický jazyk, dosavadní
pedagogická praxe alespoň 3 roky,
1 OA na úvazek 0.4 na dobu určitou. Požadavky: VŠ vzdělání, rodilý mluvčí –
němčina, dosavadní pedagogická praxe alespoň 5 let,
1 OA na úvazek 0.4 na dobu určitou. Požadavky: VŠ vzdělání, rodilý mluvčí –
španělština, dosavadní pedagogická praxe alespoň 5 let.
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
1 OA na úvazek 1,0 pro oblast akustika a elektroakustika v dopravě. Požadavky:
VŠ vzdělání, hodnost Ph.D., praxe min. 5 let, z toho výuka min. 2 roky,
jazykové znalosti, publikace v impaktovaných časopisech, schopnost samostatné
odborné a vědecké práce, zahraniční zkušenosti (stáže, odborné pobyty apod.).
1 OA na úvazek 1,0 pro oblast bezpečnost dopravních prostředků. Požadavky:
VŠ vzdělání, strojní fakulta, obor konstrukce vozidel nebo podobný, praxe min.
5 let, z toho výuka min. 3 roky, jazykové znalosti (AJ + další cizí jazyk),
publikace v oblasti bezpečnosti dopravních prostředků (konference, články),
znalost práce s CAD (Catia) a multibody simulačními systémy (Matlab,
Carmaker) na expertní úrovni, schopnost samostatné odborné a vědecké práce,
zahraniční zkušenosti (stáže, odborné pobyty apod.).
Ústav dopravních prostředků
1 OA na úvazek 0,9 pro výuku předmětů s tématy elektronických a řídících
systémů vozidel v CZ a EN jazyce a odborná práce na vědeckých projektech
obdobného zaměření. Požadavky: VŠ vzdělání Mgr. (Ing.) v technickém oboru
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v oblasti systému silničních vozidel – elektrotechnická, dopravní nebo strojní,
schopnost přednášet a vést cvičení, komunikovat a přednášet v anglickém
jazyce, znalost nástrojů pro zpracování dat (Matlab apod.), přehled v oblasti
interaktivních simulačních technologií, aktivní znalost ruského jazyka výhodou.
Platové zařazení podle dosažené kvalifikace v rámci předpisů ČVUT.
Uchazeči předloží na uvedenou adresu k rukám tajemníka fakulty Doc. Ing. D.
Schmidta, Ph.D. přihlášku s kopií dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
(event. vědecké či vědecko-pedagogické hodnosti), profesním životopisem a
seznamem publikací za poslední tři roky a to do jednoho měsíce od zveřejnění
inzerátu.

Pokud vyhovujete uvedeným požadavkům, zašlete nám přihlášku
s požadovanými materiály do 9.9.2014 na adresu:
sekretariát pana děkana ČVUT v Praze Fakulta dopravní, k rukám paní
Neničkové, Konviktská 20,110 00 Praha 1.

Inzerát bude zveřejněn: 1) MF Dnes – 12.8.2014
2) Úřední deska FD
3) Součásti ČVUT

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
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