Výběrové řízení na pozici

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Přírodovědecká fakulta

akademický pracovník v oboru Regionální geografie
s doplňujícím zaměřením na politickou, příp. socioekonomickou geografii
Přírodovědecká fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Nástup v září 2017, místo výkonu práce v Ústí nad Labem.
Při rovnosti parametrů kandidátů budou upřednostněny ženy.
Kdo jsme – katedra geografie
Jsme kolektivem 18 pedagogů, představujících největší univerzitní geografické pracoviště
v severozápadních Čechách, s tradicí sahající do poloviny minulého století. Vzděláváme učitele zeměpisu
a odborníky pro veřejnou správu a soukromý sektor − v současnosti přibližně 350 studentů. Rysem
pracoviště byl vždy středně velký kolektiv spolupracující napříč geografickými disciplínami a tématy.
Čerpáme z jedinečné polohy regionu − s využitím geoinformačních prostředků a inovativních
kartografických postupů studujeme změny v krajině, rizikové procesy, možnosti rozvoje měst i venkova,
kulturní proměny současného světa a přeshraniční spolupráci se zaměřením na česko-saský prostor.

Koho hledáme
Především nadějné geografy s vědomím společenské relevance vzdělávání a výzkumu. Dáváme
příležitost těm, kteří přicházejí s novými náměty na zkvalitnění výuky, výzkumných témat, stejně jako
prostředí regionu, a kteří jsou na změnách ochotni spolupracovat.
Základními požadavky na kandidáta/kandidátku jsou:
● minimálně Ph.D. v relevantním oboru (příp. kandidáti v pokročilé fázi Ph.D. studia)
● zájem plně se věnovat chodu pracoviště, tj. výuce, výzkumu, organizační činnosti i popularizaci
geografie a pracoviště
● vlastní výzkumně-vzdělávací program (v různém stádiu rozpracování)
● jazykové kompetence (AJ) a IT kompetence (GIS, statistický software výhodou)

Co nabízíme
● stabilní pracovní prostředí na fungujícím pracovišti
● možnost samostatné výzkumné profilace a návrhu vlastních specializačních kurzů pro studenty
● studijní volno dle domluvy
● stimulační program pro podporu publikační činnosti, projektů a kvalifikačního růstu
● podporu v akademických a vědeckých mobilitách

Přihláška náležitosti přihlášky jsou uvedeny na webu:
http://www.ujep.cz/cs/jobs/mista-akademickych-pracovniku
Součástí musí být též motivační dopis s formulací vlastního výukového a výzkumného programu
(rozsah cca 1 A4). Přihlášku zasílejte do 14. 4. 2017 na zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96
Ústí nad Labem. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Více informací: pavel.raska@ujep.cz (kontakt na vedoucího pracoviště)

