Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7,
v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem
výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3.
2018, čj. MSMT-8517/2018) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
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koordinace a koncepční řízení hlavních magisterských studijních programů
Výtvarná umění (6-letý a navazující 3-letý), koordinace a podpora vyučujících
a studujících ve spolupráci se studijním oddělením
koordinace přesahů studijní agendy a výzkumné činnosti u stávajících a nově
realizovaných magisterských programů (Architektonická tvorba a Fine Arts Art in Context) ve spolupráci se studijním a zahraničním oddělením
koordinace pracovního týmu pro přípravu nových akreditací magisterských
programů
sledování stavu a změn vzdělávacích a kulturních politik a metodik
ovlivňujících umělecké vysoké školství v ČR ve spolupráci s širším týmem
rektorátu

Předpoklady:
● Vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření
● Znalost specifik uměleckého vysokoškolského vzdělávání, dobrá orientace
v prostředí (českého) veřejného vysokého školství a především studijní
agendy
● Pracovní zkušenost v prostředí vysoké umělecké školy v ČR nebo v zahraničí
výhodou (např. výuka, výzkum, postgraduální studium, hostování)
● Zkušenost s projektovou koordinací a týmovou spoluprací ve veřejném anebo
neziskovém sektoru v kultuře a ve vzdělávání výhodou
● Znalost anglického jazyka na dobré pracovní úrovni
● Občanská bezúhonnost
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Nabízíme:
● Pracovní pozici v nově vznikající struktuře řízení vysoké školy vhodnou
i pro absolventy a absolventky s praxí 3 let a víc
● Práci na plný pracovní úvazek /40.000,- CZK (zkrácený úvazek případně
po dohodě možný)
● Smlouvu na dobu určitou, po prvním roce smlouvu na dobu neurčitou
● Zaměstnanecké benefity: možnost flexibilní pracovní doby, možnost práce
na home office, zvýhodněný mobilní tarif, stravenky, multisport karta, 5 týdnů
dovolené
● AVU při rozhodování podporuje diverzitu a vyrovnané zastoupení žen i mužů
● Příjemné prostředí vysoké umělecké školy
Předpokládaný nástup:
● říjen 2022
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) Kontaktní údaje
b) Strukturovaný životopis
c) Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
d) Motivační dopis
e) Doporučující referenci
Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé
osobně nebo on-line s vybranými kandidáty/kandidátkami.
Přihlášky se všemi podklady a případné dotazy zasílejte nejpozději do 8. září 2022 emailem na adresu kancléřky AVU Šárky Krtkové: sarka.krtkova@avu.cz.
V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v
Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 a obálku zřetelně označte „Výběrové řízení“
(rozhoduje datum na poštovní obálce).
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně
oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.
AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez
uvedení důvodů.
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