


ANALYTICKÝ LIST

Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
kultúra
Poradové číslo
hodnotenia:  2170

Číselný kód:
                       10.12.15
Názov pracovnej činnosti:

koncepčný zamestnanec v oblasti výskumu a analýz vzťahov štátu a cirkví

Bezprostredne nadriadený zamestnanec:


Orientačná dĺžka odbornej praxe:
nad 6 rokov
Bezprostredne podriadení zamestnanci:


Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ
Ďalšia odborná príprava:
Obsah pracovnej činnosti:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz  problematiky vzťahov štátu a cirkví

-	spracúvanie koncepčných materiálov a analytických štúdií za oblasť vzťahov štátu a cirkví,
-	spoluúčasť na tvorbe medzinárodných zmlúv alebo iných medzinárodných dokumentov – čiastková medzinárodná zmluva so Svätou stolicou o ekonomickom zabezpečení katolíckej cirkvi v SR,
-	spoluúčasť na riešení medzinárodných projektov v oblasti vývoja religiozity,
-	koncepčné spracovanie poznatkov z oblasti registrovaných a neregistrovaných cirkví, náboženských spoločností a nových náboženských hnutí alebo spoločenstiev,
-	riešenie   zložitých prieskumov v oblasti prejavov tradičnej a netradičnej religiozity,
-	spoluautorstvo a autorstvo na aktívnych výstupoch z vedeckovýskumnej činnosti doma i v zahraničí, publikovanie dosiahnutých výsledkov v odbornej tlači a na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí,
-	spolupráca s partnerskými organizáciami v zahraničí, s MV SR, MK SR, SAV, školami












Poznámka:





Dátum hodnotenia:                                               Hodnotiteľ:                                                                Podpis:
13.6.2002                                                            Mgr. Michaela Moravčíková,  riaditeľka ÚVŠC












A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
      predpoklady, odborná prax:

A1.6 – VŠ
160 b.
A3.5 -  odborná prax nad 6 rokov
60 b.


B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
      zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov

B1. 6/4 špecializované tvorivé, analytické a prieskumné práce s vysokými nárokmi na myslenie,  
            koordináciu, 
160 b.
B2. 2   PC
10 b.
B3. 5   spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami, MV SR, MK SR, SAV
50 b.




C. ZODPOVEDNOSŤ: zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za
      bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody

C1. 5 riešenie problematiky výskumu a vývoja vzťahov štátu a cirkví z hľadiska vplyvu religiozity na obyvateľstvo, prienik nových náboženských prúdov a pod. má dopad na celú spoločnosť
135 b.





D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž

D1. 1,2  bežná záťaž
7 b.
D2  3,3 koordinácia, nároky na pozornosť, myslenie
30 b.
      2,2 občasné kontakty so stránkou, nekonfliktné prostredie
20 b.
     3,1  zložitá tímová práca, riešenie nových problémov
20 b.


Spolu : 652










