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Rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně vypisuje výběrové řízení  
na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice:   

  

Místo odborného asistenta/ky či docenta/ky pro výuku a tvůrčí činnost v oboru 
management a/nebo ekonomie, s termínem nástupu a výší úvazku dle dohody.  

  

Hledáme aktivního kolegu či kolegyni, který/á rád/a předává své znalosti a zkušenosti 
studentům a dokáže je motivovat. Vzhledem k profesně orientovanému studijnímu 
programu oceníme praxi v oblasti aplikovaného výzkumu či spolupráci s podnikovou sférou.   

  
  

Pracovní náplň:  

Pracovní náplň zahrnuje zejména výuku v bakalářském programu, vedení závěrečných prací, 
a konzultace, vědecko-výzkumnou činnost a publikační aktivitu. Možnost zapojení do 
programu Projektové laboratoře, která funguje jako inkubátor projektů a propojení 
akademického prostředí s praxí.  

  

Nabízíme:  

Nabízíme svobodný přístup a podporu jak v oblasti výuky, tak i v tvůrčí činnosti. Poskytujeme 
nadstandardní zázemí a velmi kolegiální přátelské prostředí.   

  

Požadujeme:  

- odpovídající vysokoškolské vzdělání v oboru (Ph.D.), habilitace v příslušném oboru (Doc.),   
  ukončené habilitační řízení v příslušném oboru  

- publikační a tvůrčí činnost v příslušné oblasti   

- schopnost týmové práce  

- pedagogická praxe na VŠ a zkušenosti z pobytů v zahraničí jsou výhodou  
  

V případě zájmu nám zašlete:  

- strukturovaný profesní životopis,   

- kopie dokladů o dosaženém vzdělání, akademických titulech a vědeckých hodnostech,   

- přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.   

  

Přihlášky, včetně příloh, je nutné doručit nejpozději do 16. 4. 2023, a to elektronicky   
na adresu: stasenkova@vsaps.cz,  případně osobně nebo poštou na adresu:  

  

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.  
Akademická 409  

411 55  Terezín  

  

VŠAPs si vyhrazuje právo případně neobsadit uvedená místa akademických pracovníků bez 
udání důvodu, nebo zrušit výběrové řízení.   

  

VŠAPs zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.   

 

V Terezíně, 1. 3. 2023 

 
PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský 

                                                                                                                                   rektor 


