Udalosti
august 2015

na MTF STU

AKCIE

Výstava fotografií z výstavby
MTF STU
V rámci plánovaných podujatí MTF STU sme pripravili fotografickú výstavu z výstavby Campusu
Bottova. Cie¾om tejto výstavy je podpori možnos zapojenia sa do verejnej diskusie obèanov mesta
k realizácii budovania campusu a priblíži priebeh výstavby jednotlivých objektov. Vedenie fakulty
oslovuje týmto všetkých, ktorí majú záujem o dianie na fakulte. Svoje názory a myšlienky k
funkcionalitám tohto areálu môžu prejavi vo verejnej diskusii.
Bližšie informácie k verejnej diskusii nájdete na http://campus.mtf.stuba.sk/
Miesto výstavy: obchodné centrum MAX Trnava

Zápisy do I. roku štúdia na
inžinierskom a doktorandskom
štúdiu – 2015/2016
V dòoch 26. 8. a 28. 8. 2015 privítala
Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých
študentov na zápis do I. roku inžinierskeho a
doktorandského štúdia. Za vedenie fakulty privítal
študentov prodekan pre vzdelávanie doc. Ing.
Roman Èièka, PhD.

Termín expozície: 19.-27.8.2015
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Novoprijatým študentom poskytla informácie o systéme vysokoškolského štúdia vedúca študijného oddelenia
Mgr. Renáta Ivanèíková. Administratívny zápis – kontrolu tlaèív a evidenciu študenta v informaènom systéme
fakulty zabezpeèili pracovníèky študijného oddelenia.
Poèas zápisu absolvovali všetci novoprijatí študenti vstupnú inštruktáž z predpisov bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci poèas výuèby. Inštruktáž zabezpeèil p. Ladislav Valko, referát BOZP a PO.
Vedenie fakulty víta všetkých novoprijatých študentov a praje im ve¾a úspechov v štúdiu.

3

SPOKOJNOS A KOMUNIKÁCIA

Bakalárske promócie v ak. roku
2014/2015 zrušené - oznam

Oznam o odstávke vody - areál
CAMPUS

Vážení absolventi bakalárskeho štúdia,
po skúsenostiach z predchádzajúcich akademických rokov sme ponúkli študentom, ktorí nemali
záujem o prevzatie absolventských dokladov (diplom, vysvedèenie o štátnej skúške, dodatok k
diplomu) na slávnostných promóciách absolventov bakalárskeho štúdia, možnos vyzdvihnú si
doklady o ukonèení štúdia na I. stupni priamo na študijnom oddelení fakulty. Túto možnos využilo
viac ako 90 % absolventov.

Dòa 20. 08. 2015 v èase od 8. 00 hod. do 18. 00 hodiny bude plánovaná odstávka vody na
Prednádraží I. a II. + Spiegelsaal. Z tohoto dôvodu bude v tom èase odstavená voda aj v areáli
CAMPUS.
Ïakujeme za pochopenie.

Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme: slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia v
ak. roku 2014/2015 sa rušia.
Študenti, ktorí ku dnešnému dòu výstupné doklady neprevzali, môžu tak urobi v èase stránkových
hodín na študijnom oddelení fakulty najneskôr do 25. septembra 2015. Po tomto termíne budú
neprevzaté výstupné doklady odoslané na Rektorát STU.
Prevzatie dokladov na fakulte je potrebné vopred telefonicky, prípadne mailom dohodnú so
študijným oddelením – referátom bakalárskeho štúdia.
doc. Ing. Roman Èièka, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
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Slávnostné promócie
absolventov bakalárskeho
štúdia v ak.roku 2014/2015
Vážení absolventi bakalárskeho štúdia,
Termíny slávnostných promócií na bakalárskom stupni bez úèasti rodinných príslušníkov sú
nasledovné:

Nácvik a promócie absolventov bakalárskeho štúdia sa uskutoènia v aule prof. Èabelku, pavilón
Z, MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16.
Úèas na nácviku je nutná, ak má študent záujem o úèas na promóciách.
Po skúsenostiach z predchádzajúcich akademických rokov sme sa rozhodli ponúknu tým
študentom, ktorí nemajú záujem o prevzatie diplomu (vysvedèenia o štátnej skúške, dodatku k
diplomu) na slávnostných promóciách absolventov I. stupòa, možnos vyzdvihnú si diplom o
ukonèení I. stupòa štúdia osobne poèas zápisu prijatých uchádzaèov na inžinierske štúdium v
miestnosti è. 157, 1. poschodie v nasledovných termínoch:
?
26. 8. 2015 v èase od 11.00 do 14.00 hod.
?
27. 8.

2015 v èase od 11.00 do 14.00 hod.

Diplom je nutné prevzia osobne, pre inú osobu iba na základe notárom overeného
splnomocnenia.
Ak sa rozhodnete pre prevzatie diplomu v ponúknutých termínoch v èase zápisu na inžinierske
štúdium, nie je potrebná Vaša úèas na nácvikoch a promóciách absolventov.
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Výberové konanie na funkèné
miesta odborných asistentov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan
Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom è.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských uèite¾ov:
Ústav bezpeènosti, environmentu a kvality
?
3 miesta odborného asistenta v študijnom odbore Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci

?
1 miesto odborného asistenta na výuèbu predmetov Vizualizácia procesov a

Programovate¾né logické automaty.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie III. stupòa,
- znalosti a zruènosti v oblasti práce so systémami Matlab/Simulink, vývojové prostredie STEP7,
WinCC, TIA Portal
- pedagogická èinnos v odbore Automatizácia,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore Automatizácia,
- znalos anglického jazyka.
?
1 miesto odborného asistenta na výuèbu predmetov Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov
a Technické prostriedky automatizovaného riadenia.

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
- vedecká hodnos PhD.,
- skúsenosti z oblasti bezpeènosti pracovného prostredia,
- vedeckovýskumná èinnos a publikaèná èinnos v odbore,
- aktívna znalos anglického jazyka.

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie III. stupòa,
- znalosti a zruènosti v oblasti práce so systémami Matlab/Simulink, vývojové prostredie STEP7, Eplan,
- pedagogická èinnos v odbore Automatizácia,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore Automatizácia,
- znalos anglického jazyka.
?
1 miesto odborného asistenta na výuèbu premetov Teória automatického riadenia a
Programovanie priemyselných regulátorov.

Predpokladaný nástup: 01. 10. 2015 resp. pod¾a dohody

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej èinnosti a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na
právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 31. 08. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24 Trnava.

- vysokoškolské vzdelanie III. stupòa,
- znalosti a zruènosti v oblasti práce so systémami Matlab/Simulink a priemyselnými regulátormi
KRGN 90 a UDC 3300 alebo obdobnými,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v odbore Automatizácia,
- znalos anglického jazyka.

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
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Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
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?
1 miesto odborného asistenta na výuèbu predmetov Mechanika tuhých a poddajných telies,

Ústav materiálov

Pružnos pevnos a plasticita, Metóda koneèných prvkov a Modelovanie mechatronických
systémov.

?
2 miesta odborných asistentov v študijnom odbore Materiály.

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie III. stupòa,
- znalosti a zruènosti v oblasti práce s výpoètovými systémami ANSYS, Matlab/Simulink,
- pedagogická èinnos v oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies,
- schopnos realizova a vyhodnocova experimentálne merania vlastností mechanických sústav,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v oblasti pevnostnej a dynamickej analýzy mechanických
sústav,
- znalos anglického jazyka.
Pracovisko jazykov a humanitných vied
?
1 miesto odborného asistenta na výuèbu predmetu Vedenie k podnikaniu s perspektívou

výuèby v anglickom jazyku.
Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výuèbu anglického jazyka,
- vedecká hodnos PhD. resp. prebiehajúce štúdium III. stupòa,
- úèas na domácich alebo zahranièných grantoch (na pozícii vedúci riešite¾, príp. riešite¾),
- odborná prax v rámci vysokoškolskej pedagogiky min. 2 roky,
- skúsenosti s podnikate¾skou èinnosou,
- vedeckovýskumná a publikaèná èinnos v predmetnej oblasti.

Kvalifikaèné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
- vedecká hodnos PhD.,
- skúsenosti v oblasti charakterizácie vlastností materiálov,
- skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikaèná èinnos,
- aktívna znalos anglického jazyka.
Predpokladaný nástup: 01. 10. 2015 resp. pod¾a dohody
Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými
dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikaènej èinnosti a èestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na
právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 09. 2015 na adresu: Materiálovotechnologická
fakulta STU, Personálne a organizaèné oddelenie, Paulínska 16, 917 24 Trnava.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje
bude využíva výluène na úèely výberového konania v súlade so zákonom NR SR è.122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažïuje iba na základe dobrovo¾ného poskytnutia.
Ich odoslaním odosielate¾ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR
è.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle
Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzaèom budú materiály, zaslané do výberového
konania, vrátené.
V prípade interných zamestnancov netreba priklada overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty
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