ОГОЛОШЕННЯ
Львівський державний університет внутрішніх справ оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Загально-університетські кафедри:
 Кафедра філософії та політології
доцент – 1
 Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та
міжнародного права
доцент – 1
 Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення
доцент – 1
викладач – 1

Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції:
1. Факультет № 1:
Заступник декана факультету – 1
 Кафедра кримінального права і кримінології
доцент – 0,5 ставки
 Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії
доцент – 1
2. Факультет № 2
 Кафедра оперативно-розшукової діяльності
професор – 1
3. Факультет № 3:
 Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу
професор – 1
викладач – 0,5 ставки
 Кафедра тактико-спеціальної підготовки
старший викладач – 1
 Кафедра соціальних дисциплін
Завідувач кафедри – 1
Викладач – 1

Факультет № 5:
Заступник декана факультету – 1

Факультет № 6:
Заступник декана факультету з навчально-методичної роботи – 1
 Кафедра господарсько-правових дисциплін
доцент – 1
 Кафедра цивільно-правових дисциплін
доцент – 1
 Кафедра кримінально-правових дисциплін
завідувач кафедри – 1
викладач – 1

Факультет № 7:
 Кафедра психології управління
викладач – 0,75 ставки
викладач – 0,75 ставки
 Кафедра психології діяльності в особливих умовах
доцент – 2

Факультет № 8:
декан факультету –1
 Кафедра фінансів та обліку
завідувач кафедри – 1
старший викладач – 1
 Кафедра менеджменту
викладач – 1

Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів
1) на посаду директора (заступника директора інституту), декана
(заступника декана) факультету
науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь та/або
вчене звання, відповідно до профілю інституту (факультету), стаж науковопедагогічної діяльності не менше десяти років;
2) на посаду професора:
- особи, які мають вчене звання професора або науковий ступінь
доктора наук у відповідній галузі знань;
- особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового
співробітника) і науковий ступінь кандидата наук у відповідній галузі знань
зі стажем науково-педагогічної роботи за профілем кафедри не менше п'яти
років;
3) на посаду доцента:
- особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового
співробітника) або науковий ступінь у відповідній галузі знань, досвід
науково-педагогічної роботи за профілем кафедри;
- науково-педагогічні працівники без наукових ступенів і вчених звань,
які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи,
проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають
опубліковані навчально-методичні посібники та наукові праці;
4) на посаду старшого викладача:
- особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, стаж науковопедагогічної роботи не менше як два роки у вищих навчальних закладах ІІІІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів
акредитації на посаді викладача або інших посадах науково-педагогічних
працівників, наукові праці, викладають навчальні дисципліни на належному
науково-методичному рівні;
- особи, які мають освітній рівень магістра (спеціаліста) за профілем
кафедри, наукові праці, стаж науково-педагогічної роботи не менше як три
роки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації або закладах
післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації на посаді викладача або іншій
посаді науково-педагогічного працівника, викладають навчальні дисципліни
на належному науково-методичному рівні;
5) на посаду викладача
особи, які мають освітній рівень магістра (спеціаліста) за профілем
кафедри, наукові праці, без вимог до стажу роботи;

Документи, які необхідно подати
- заяву про участь у конкурсі (пишеться власноруч);
- заповнену анкету та автобіографію (зразки документів розміщені на
сайті університету);
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь,
вчене звання;
- характеристику з останнього або дійсного місця роботи;
- список наукових праць;
- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом
останніх 5-ти років або довідки про проходження стажування, завірені
керівником кафедри.
Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші
документи, що засвідчують його професійні якості.
Документи щодо участі у конкурсі подаються особисто претендентом
або надсилаються поштою.
Термін подання заяв – 30 січня 2018 року.
Адреса та номер контактного телефону: м. Львів, вул. Городоцька, 26,
тел. 255-35-35

