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Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka na
Katedře aplikovaných sociálních věd 05_2023
   OA na Katedře aplikovaných sociálních věd 05_2023

Výběrové řízení - docent/docentka nebo odborný asistent/
odborná asistentka - Katedra teorie umění a tvorby 04_2023
   Docent/ka nebo OA na Katedře teorie umění a tvorby 04_2023

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry psychologie a věd
o životě 03_2023
   OA Katedry psychologie a věd o životě 03_2023

Výběrové řízení - docent/docentka nebo profesor/profesorka
Katedry sociologie 03_2023
   Docent/ka nebo profesor/ka Katedry sociologie 03_2023

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry jazyků a literatury
02_2023
   OA Katedry jazyků a literatury 02_2023
   Rozhodnutí děkana - OA KJL 02_2023
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka -
Katedra sociální a kulturní antropologie 11_2022
   OA Katedry sociální a kulturní antropologie 11_2022
   Rozhodnutí děkana - OA KSKA 11_2022
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná aistentka -
Katedra psychologie a věd o životě 11_2022
   OA Katedry psychologie a věd o životě 11_2022
   Rozhodnutí děkana - OA KPVŽ 11_2022
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný/ná asistent/ka a lektor/ka Katedry
aplikovaných sociálních věd 08_2022
   Výběrové řízení - odborný/ná asistent/ka a lektor/ka Katedry aplikovaných sociálních věd 08_2022
   Rozhodnutí děkana - OA a lektor KASV 08_2022
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Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - lektor/lektorka Katedra filosofie 08_2022
   Výběrové řízení - lektor/lektorka Katedra filosofie 08_2022
   Rozhodnutí děkana - lektor KF 08_2022
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedra psychologie a věd
o životě 06_2022
   OA Katedry psychologie a věd o životě 06_2022
   Rozhodnutí děkana - OA KPVŽ 06_2022
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry psychologie a věd
o životě 05_2022
   OA Katedry psychologie a věd o životě 05_2022
   Rozhodnutí děkana - OA KPVŽ 05_2022
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent a lektor Katedry sociální a
kulturní antropologie 05_2022
   OA a lektor KSKA 05_2022
   Rozhodnutí děkana - OA a lektor KSKA 05_2022
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry sociologie
01_2022
   OA Katedry sociologie 01_2022
   Rozhodnutí děkana OA Katedry sociologie 01_2022
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry historických věd
12_2021
   Rozhodnutí děkana OA Katedry historických věd 12_2021
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry jazyků a literatury
12_2021
   OA Katedry jazyků a literatury 12_2021
   Rozhodnutí děkana - OA Katedry jazyků a literatury/12_2021
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - 2x odborný asistent Katedry psychologie a
věd o životě 05_2021
   OA Katedry psychologie a věd o životě/05_2021
   Rozhodnutí děkana - OA Katedry psychologie a věd o životě/05_2021
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry historických věd
05_2021
   VŘ - OA Katedry historických věd/05_2021
   Rozhodnutí děkana - OA Katedry historických věd
Výběrové řízení bylo ukončeno.
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Výběrové řízení - odborný asistent Katedry psychologie a věd
o životě 04_2021
   VŘ - OA Katedry psychologie a věd o životě/04_2021
   Rozhodnutí děkana - OA Katedry psychologie a věd o životě
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry jazyků a literatury
04_2021
   VŘ - OA Katedry jazyků a literatury/04_2021
   Rozhodnutí děkana - OA Katedry jazyků a literatury
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro
2022/04_2021
   VŘ hostující prof. - OPVVV/04_2021
   Rozhodnutí děkana - OPVVV/04_2021
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry 02_2021
   Interní VŘ na pozici vedoucí/ho katedry/02_2021
   Rozhodnutí děkana - VŘ vedoucí katedry
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Interní výběrové řízení na pozice vedoucích kateder 10_2020
   Interní VŘ na pozice vedoucích kateder/10_2020
   Rozhodnutí děkana - VŘ - vedoucí kateder
Zaměstnanci jednotlivých pracovišť mohou požádat o postoupení návrhu koncepce dané katedry Martinu Kořínkovou,
případně Pavlu Šínovou.
martina.korinkova@fhs.cuni.cz; pavla.sinova@fhs.cuni.cz
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent v oboru genderová studia
Katedry sociologie 10_2020
   VŘ - OA Katedry sociologie/10_2020
   ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITIVE EXAMINATION
   Rozhodnutí děkana - VŘ - odborný asistent Katedry sociologie
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro
2021/08_2020
   VŘ hostující prof. - OPVVV/08_2020
   Rozhodnutí děkana/Decision of the dean - OPVVV/08_2020
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent Katedry jazyků a
literatury/15. 7. 2020
   VŘ - OA Katedry jazyků a literatury/07_2020
   Rozhodnutí děkana - VŘ OA Katedry jazyků a literatury
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - docent Katedry řízení a supervize/12. 3.
2020
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   VŘ docent Katedry řízení a supervize/03_2020
   Rozhodnutí děkana - VŘ docent KŘS
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - garant doktorského studijního programu -
PDS/12_2019
   VŘ garant doktorského stud. programu PDS 12_2019
   VŘ garant doktorského stud. programu - prodloužení termínu 12_2019
   Komise VŘ garant dokt. stud. programu PDS 12_2019
   Rozhodnutí děkana VŘ garant doktorského stud. programu PDS/12_2019
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - OA - pracoviště Společenskovědní
modul/8.11.2019
   VŘ OA (úvazek 0,5 - 1,00) Společenskovědní modul 11_2019
   Komise VŘ OA Společenskovědní modul (úvazek 0,5 - 1,00) 11_2019
   Rozhodnutí děkana VŘ OA/SVM (úvazek 0,5 - 1,00) ze dne 24.1.2020
Rozhodnutí ze dne 24.1.2020 bylo zrušeno.
   Rozhodnutí děkana VŘ OA/SVM ze dne 11.3.2020
Výběrové řízení (OA - úvazek 0,5 - 1,00) bylo ukončeno.

   VŘ OA (úvazek 0,75) Společenskovědní modul 11_2019
   Komise VŘ OA Společenskovědní modul (úvazek 0,75) 11_2019
   Rozhodnutí děkana VŘ OA/SVM (úvazek 0,75) 11_2019
Výběrové řízení (OA - úvazek 0,75) bylo ukončeno.

Výběrové řízení - OA - Katedra genderových studií/14.10.2019
   VŘ- OA - Katedra genderových studií 10_2019
  Komise VŘ - OA - GS/13. 11. 2019
   Rozhodnutí děkana OA/KGS/10.2019
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - docent/odborný asistent KŘS/07.2019
   VŘ - docent/odborný asistent KŘS/07.2019
   Komise VŘ - docent/OA KŘS/07.2019
   Rozhodnutí děkana OA/KŘS/07.2019
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - OA - Katedra studií občanské
společnosti/21.5.2019
   VŘ - OA - KSOS/21.5.2019
   Komise VŘ - OA - KSOS/21.5.2019
   Rozhodnutí děkana - OA - KSOS/21.5.2019
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka -
Katedra elektronické kultury a sémiotiky/6.3.2019
  VŘ - OA - KEKS/6.3.2019
  Komise VŘ OA - KEKS/6.3.2019
   Rozhodnutí - OA - KEKS/6.3.2019
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro
2019/11.12.2018
   Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro 2019/11.12.2018
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   Komise VŘ - hostující profesor OPVVV/jaro 2019/11.12.2018
   Rozhodnutí - hostující profesor OPVVV/jaro 2019/11.12.2018
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - vědecko-pedagogický pracovník -
Pracoviště oboru Orální historie - soudobé dějiny/11.12.2018
   VŘ - vědecko-pedagogický pracovník - OHSD/11.12.2018
   Komise VŘ - AP1- OSHD/11.12.2018
   Rozhodnutí - vědecko-pedagogický pracovník OHSD/11.12.2018
Výběrové řízení na pozici vědeckopedagogický pracovník AP1 je ukončeno.
   Komise VŘ - AP2 - OSHD/11.12.2018
   Rozhodnutí - vědecko-pedagogický pracovník_AP2_OHSD/11.12.2018
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka -
Katedra elektronické kultury a sémiotiky/5.12.2018
   VŘ - OA - KEKS/5.12.2018
   Komise VŘ - KEKS/5.12.2018
   Rozhodnutí - OA - KEKS/5.12.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka -
Pracoviště oboru Historické sociologie/30.11.2018
   VŘ - OA - Historická sociologie/30.11.2018
   Komise VŘ - HISO/30.11.2018
   Rozhodnutí - odborný asistent HISO/30.11.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka -
Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích/7.11.2018
   Výběrové řízení - OA v oboru sociální práce - KŘS/7.11.2018
   Komise VŘ - KŘS/7.11.2018
   Rozhodnutí - OA - KŘS/7.11.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - docent sociální práce - katedra
řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích/22.6.2018
  Výběrové řízení - docent sociální práce - ŘS/22.6.2018
   Jmenování komise - docent KŘS/22.6.2018
   Rozhodnutí - docent KŘS/22.6.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka se
zaměřením na sociologii - Společenskovědní modul/14.5.2018
   Výběrové řízení - OA - Společenskovědní modul/14.5.2018
   Jmenování komise - OA Společenskovědní modul/14.5.2018
   Rozhodnutí - OA Společenskovědní modul/14.5.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení – hostující profesor – OP VVV
  Výběrové řízení – hostující profesor – OP VVV/14. 5. 2018
   Jmenování komise - hostující profesor/14.5.2018
   Rozhodnutí - hostující profesor - OP VVV/14.5.2018
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Výběrové řízení je ukončemo.

Výběrové řízení - vědecko-pedagogický pracovník/pracovnice
- Historický modul/26.4.2018
   Výběrové řízení - vědecko-pedagogický pracovník/pracovnice - Historický modul/26.4.2018
   Jmenování komise - vedecko-pedagogický pracovník/pracovnice - HM/26.4.2018
   Rozhodnutí děkana - VŘ/26.4.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka
v oboru genderová studia Katedry genderových
studií/31.3.2018
   VŘ - odborný asistent/odborná asistentka v oboru genderová studia Katedry genderových studií/31.3.2018
   Jmenování komise - OA Katedry genderových studií/31.3.2018
   Rozhodnutí děkana - VŘ/31.3.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - Mezinárodní
mobilita výzkumných pracovníků UK/8.3.2018
   Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/8.3.2018/Czech and English versions
   Jmenování komise - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/8.3.2018
   Rozhodnutí o výsledku VŘ - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/8.3.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - Mezinárodní
mobilita výzkumných pracovníků UK/25.1.2018
   Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/25.1.2018
   Jmenování komise - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/25.1.2018
Výběrové řízení bylo zrušeno.

Výběrové řízení - docent - Katedra kulturní a sociální
ekologie/12.1.2018
   VŘ - docent - Katedra sociální a kulturní ekologie/12.1.2018
   Jmenování komise - docent KSKE/12.1.2018
   Rozhodnutí o výsledku VŘ - docent KSKE/12.1.2018
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent - Komunikativní
modul/20.12.2017
   VŘ - odborný asistent - Komunikativní modul/20.12.2017
   Jmenování komise - OA - Komunikativní modul/20.12.2017
   Rozhodnutí o výsledku VŘ - KM - 20/12/2017
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - hostující profesoři - OP VVV/12/2017
   VŘ - hostující profesoři - OP VVV/12/2017
   Jmenování komise - hostující profesoři - OP VVV/12/2017
   Rozhodnutí o výsledku VŘ - OP VVV/12/2017
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - asistent - KOA/11.12.2017
   VŘ - asistent - KOA - 11.12.2017
   Jmenování komise - asistent KOA
   Rozhodnutí o výsledku - KOA/11.12.2017
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Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent - KSOS/13.10.217
   VŘ - OA - KSOS - 13.10.2017
   Jmenování komise - OA KSOS
   Rozhodnutí o výsledku VŘ - KSOS - 10/2017
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - 30.8.2017 - OHSD
   VŘ - vědecko-pedagogický pracovník - OHSD
  Jmenování komise - VŘ - OHSD
   Rozhodnutí o výsledku VŘ
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici docent nebo profesor - Katedra
řízení a supervize
  VŘ na pozici docent nebo profesor - KŘS
  Rozhodnutí o výsledku VŘ
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici docent - Filosofický modul
  Výběrové řízení na pozici docent v oboru filosofie a religionistiky na Filosofickém modulu
  Rozhodnutí o výsledku VŘ - docent FM
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent obru historické
sociologie na pracovišti Historické sociologie
  Výběrové řízení na pozici odborný asistent obru historické sociologie na pracovišti Historické sociologie
   Rozhodnutí o výsledku VŘ - HISO
Výběrové řízení je ukočeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru sociální a
kulturní ekologie se specializací na interdisciplinární studium
  Výběrové řízení na pozici odborný asistent Katedry sociální a kulturní ekologie
  Rozhodnutí o výsledku VŘ
Výběrové řízení je ukočeno.

Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka nebo odborný
asistent/asistentka v oboru genderová studia FHS Katedry
genderových studií
  výběrové řízení na pozici asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka v oboru genderová studia FHS Katedry
genderových studií
  Rozhodnutí o výsledku VŘ
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici docent v oboru historické
sociologie se zaměřením na problematiku modernizačních
procesů na pracovišti Historická sociologie
  Výběrové řízení na pozici docent v oboru historické sociologie se zaměřením na problematiku modernizačních procesů
na pracovišti Historická sociologie
  Rozhodnutí o výsledku VŘ docent HISO
Výběrové řízení je ukončeno.
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Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na
psychologii na pracovišti Společenskovědního modulu
  Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na psychologii na pracovišti Společenskovědního modulu
  Rozhodnutí o výsledku VŘ
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru
sociologie nebo antropologie na Katedře řízení a supervize v
sociálních a zdravotnických zařízeních
  Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru sociologie nebo antropologie na Katedře řízení a supervize v
sociálních a zdravotnických zařízeních
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru
Medievistika, specialiozující se na interdisciplinární studium
středověké kultury
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru Medievistika, specialiozující se na interdisciplinární studium
středověké kultury
Uzávěrka pro příjem přihlášek je 14.1.2016
  Jmenování komise
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistenta v oboru studia občanské
společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním
kontextu na Katedře studií občanské společnosti UK FHS
   Výběrové řízení na pozici asistenta v oboru studia občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním
kontextu na Katedře studií občanské společnosti UK FHS
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická
sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou
metodologii na pracovišti Historická sociologie
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou
metodologii na pracovišti Historická sociologie
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a
filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii,
filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních
věd na Filosofickém modulu UK FHS
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou
filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd na Filosofickém modulu UK FHS
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na
antropologii hudby/etnomuzikologii
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii
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FHS-1179.html
FHS-1224.html
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FHS-1176.html
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   Rozhodnutí o výsledeku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistent v oboru personalistika a
sociální podnikání
   Výběrové řízení na pozici asistent v oboru personalistika a sociální podnikání
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na
psychologii
   Výběrové řízení na pozici asistent se zamřením na psychologii
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na
psychologii
   Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologii
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická
nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii a
filosofii výtvarného umění a architektury
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii
a filosofii výtvarného umění a architektury
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a
filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii
a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických
koncepcí společnosti
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou
filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru
historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku
(16.-19.století), případně moděrní dějiny
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku
(16.-19.století), případně moděrní dějiny
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na
antropologii hudby/etnomuzikologii
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.
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FHS-980.html
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Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na
psychologii
   Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologii
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistent nebo odborný asistent v
oboru genderová studia
   Výběrové řízení na pozici asistent nebo odborný asistent v oboru genderová studia
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v obozu filozofie
se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace
  Výběrové řízení na pozici odborný asistent v obozu filozofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent
pro výuku řízení v sociálních a zdravotnických organizacíh a
aplikovaný výzkum v této oblasti
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent pro výuku řízení v sociálních a zdravotnických organizacíh
a aplikovaný výzkum v této oblasti
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent se
zaměřením na projektový management a sociální podnikání
   Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent se zaměřením na projektový management a sociální
podnikání
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistenta se
zaměřením na experimentální či obecnou psychologii
   Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistenta se zaměřením na experimentální či obecnou psychologii
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Konkurz je ukončen.

Výběrového řízení na pozici odborný asistent se zaměřením
na antropologii hudby/etnomuzikologii na pracovišti FHS
Společenskovědního modulu
  Výběrového řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii na pracovišti FHS
Společenskovědního modulu
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Konkurz je ukončen.

Výběrového řízení na pozici asistenta/ky se zaměřením na
ekonomii na pracovišti FHS Společenskovědního modulu
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  Vyhlášení výběrového řízení na pozici asistenta/ky se zaměřením na ekonomii na pracovišti FHS Společenskovědního
modulu
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Konkurz je ukončen.

Výběrového řízení na pozici profesora moderních dějin
se zaměřením na dějiny kultury a vzdělanosti, zejména
německojazyčné oblasti na pracovišti FHS Německá a
francouzská filosofie
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici profesora moderních dějin se zaměřením na dějiny kultury a vzdělanosti, zejména
německojazyčné oblasti na pracovišti FHS Německá a francouzská filosofie
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
Konkurz je ukončen.

Výběrového řízení na pozici profesora filosofie pro výuku
tohoto oboru v angličtině na pracovišti FHS Německá a
francouzská filosofie
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici profesora filosofie pro výuku tohoto oboru v angličtině na pracovišti FHS
Německá a francouzská filosofie
   Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení.
Konkurz je ukončen. .

Výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky pro nově
vznikající Institut etnomuzikologie UK FHS
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici asistenta/asistentky pro nově vznikající Institut etnomuzikologie UK FHS
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici asistenta/asistentky pro nově vznikající Institut etnomuzikologie
UK FHS
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky v oboru Historická sociologie
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky v oboru Historická sociologie
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky v oboru Historická
sociologie
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky v oboru historie
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky v oboru historie
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky v oboru historie
Konkurz je ukončen.
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Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky Společenskovědního modulu UK FHS
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky Společenskovědního modulu UK FHS
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky Společenskovědního
modulu UK FHS
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky pro Historický modul UK FHS
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky pro Historický modul UK FHS
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky pro Historický modul UK
FHS
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky oboru Sociální a kulturní antropologie se
zaměřením na traseologii
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky oboru Sociální a kulturní antropologie
se zaměřením na traseologii
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky oboru Sociální a kulturní
antropologie se zaměřením na traseologii
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici profesora v oboru Sociální a
kulturní ekologie
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici profesora v oboru Sociální a kulturní ekologie
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici profesora v oboru Sociální a kulturní ekologie
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky Katedry řízení a supervize v sociálních a
zdravotnických organizacích UK FHS
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky Katedry řízení a supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích UK FHS
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky Katedry řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích UK FHS
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky Katedry řízení a supervize v sociálních a
zdravotnických organizacích
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky Katedry řízení a supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích
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  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky Katedry řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné
asistentky nebo docenta/docentky katedry Sociální a kulturní
ekologie UK FHS
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky nebo docenta/docentky katedry Sociální
a kulturní ekologie UK FHS
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky nebo docenta/docentky
katedry Sociální a kulturní ekologie UK FHS
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta /odborné asistentky v oboru Sociální a kulturní antropologie

  Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta /odborné asistentky v oboru Sociální a kulturní antropologie
  Assistant Professor in Social and Cultural Anthropology
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborného asistenta /odborné asistentky v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Konkurz je ukončen.

Výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky v oboru Sociologie

  Vyhlášení výběrového řízení na pozici asistenta/asistentky v oboru Sociologie
  Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici asistenta/asistentky v oboru Sociologie
Konkurz je ukončen.
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