
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné 

pracovné miesto lektora slovenského jazyka a kultúry na akademický rok 2022/2023 

Výberové konania podľa zákona č. 552/2003 Z. z. - Výkon práce vo verejnom záujme 

 

 

I. Lektor slovenského jazyka a kultúry na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií v 

Pekingu, Čínska ľudová republika 

A. Všeobecné kritériá: 

− minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe slovenský jazyk 

a literatúra alebo učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, resp. jeho ekvivalent podľa 

predchádzajúcej právnej úpravy (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo 

učiteľstvo akademických predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra) so zameraním 

na stupeň ISCED 3; 

− najmenej 3 roky pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na vysokej škole v SR 

s vyučovacím jazykom slovenským; pedagogickú prax v rámci interného doktorandského 

štúdia uchádzač doloží potvrdením vysokej školy, kde uvedie zoznam predmetov, ktoré viedol 

na vysokej škole (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam 

vedených záverečných prác. Akceptuje sa iba pedagogická prax v doktorandských študijných 

programoch akreditovaných v študijnom odbore filológia (študijné programy zamerané na 

slovenský jazyk a literatúru, všeobecnú jazykovedu, literárnu vedu, prekladateľstvo 

a tlmočníctvo, teóriu a dejiny konkrétnych národných literatúr, slovanské jazyky a literatúry, 

neslovanské jazyky a literatúry, cudzie jazyky a kultúry a jazykovedu konkrétnych 

jazykových skupín); 

− praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka s použitím 

moderných metód, prípadne pedagogická prax na letných seminároch slovenského jazyka pre 

cudzincov; 

− ovládanie štátneho jazyka príslušného štátu (podľa požiadaviek zahraničnej univerzity); 

− organizačné schopnosti, ovládanie práce s PC; 

− zdravotná spôsobilosť podľa § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme 

(ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“); 

− bezúhonnosť podľa zákona č. 552/2003 Z. z. 

 

B. Špecifické kritériá univerzity: 

− vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra; 

− špecializácia na slovenskú lingvistiku a skúsenosti s vedením kurzov v súvisiacich 

odboroch (slovenská literatúra, slovenský dejepis, politológia); 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− flexibilita vo vyučovacom procese; 

− znalosť anglického jazyka (minimálne na úrovni B2). 
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II. Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov: 

1. Prihláška do výberového konania; 

2. Osobný dotazník; 

3. Profesijný štruktúrovaný životopis; 

4. Zoznam publikačnej činnosti; 

5. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej 

záverečnej skúške);  

6. Potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného doktorandského štúdia 

s uvedením predmetov, ktoré viedol uchádzač na vysokej škole (katedre, ústave) 

v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác; 

7. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné 

prehlásenie); 

8. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 552/2003 Z. z.. 

 

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je vyplnenie elektronickej prihlášky na 

stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty. 

Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 26. 03. 2023 do 23,59 h. 

Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené. 

Ďalšie informácie ohľadom výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne. 

 

 

http://www.lektoriucitelia.sk/

