O Z N Á M E N Í
Univerzita Karlova, ředitel Ústavu jazykové a odborné přípravy vypisuje pro akademický rok
2018/2019 výběrové řízení na místa akademických pracovníků
pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka a dalších předmětů :

 Studijní středisko Praha – Hostivař : obor Český jazyk – podmínkou zkušenost s výukou
češtiny pro cizince v délce min. 4 let a min. 1200 doložitelných vyučovacích hodin


Studijní středisko Praha – Krystal : obory Český jazyk + Speciální pedagogika; Historie +
Společenské vědy



Výzkumné a testovací centrum češtiny : obor
podmínkou znalost Aj na úrovni B2 podle SERRJ



Středisko jazykového vzdělávání : obor Anglický jazyk – podmínkou znalost odborné
angličtiny přírodovědného zaměření



Studijní středisko Praha – Albertov : obory Český jazyk; Český jazyk + Pedagogika



Studijní středisko Poděbrady : obory Matematika pro SŠ – výhodou aktivní znalost Aj ;
Anglický jazyk; Český jazyk; Chemie pro SŠ



Pracoviště Liberec : obor Český jazyk – podmínkou zkušenost s výukou češtiny pro
cizince a znalost Aj na úrovni B1 podle SERRJ



Metodické a odborné centrum : obor Český jazyk + Fonetika – podmínkou znalost Aj na
úrovni B1 podle SERRJ

Specialista jazykového testování –

Kvalifikační předpoklady : VŠ nejlépe pedagogického zaměření podle oborů, zkušenost
s výukou češtiny jako cizího jazyka podmínkou, pokud není uvedeno v podmínkách, je vítána
zkušenost s metodickou činností, tvorbou jazykových testů a znalost Aj, dobrá uživatelská
znalost MS Office.
Termín přijímání přihlášek – do 22. 5. 2018 ( do 30-ti dnů od zveřejnění Oznámení o VŘ ).
Datum nástupu – 1. 9. 2018.

Uchazeč předloží na adresu Univerzity Karlovy, Ústavu jazykové a odborné přípravy,
Vratislavova 29/10, Praha 2 – Vyšehrad tyto doklady :






motivační dopis s vybraným oborem a pracovištěm
stručný životopis/CV v českém/anglickém jazyce
přehled předchozích zaměstnání
přehled vědecké, publikační a pedagogické činnosti
kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání

