
 

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA i m. T a d e u s z a  K o ś c i u s z k i 

 

ogłasza 

 

konkurs na stanowisko adiunkta  

 

w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej 

w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Inżynierii (L-51) 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki 

określone w Ustawie z dnia 27. 07. 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 5) oraz Statutu PK 

§87, posiadają: 

 

1. Stopień naukowy, co najmniej doktora nauk technicznych, dyscyplina mechanika; 

2. Odbyte szkolenie pedagogiczne lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach 

dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych; 

3. Odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową (dotyczy dyscyplin technicznych); 

4. Udokumentowaną znajomość języka obcego.  

 
Wymagania stawiane kandydatom: 

 

1. Absolwent kierunku budownictwo; 

2. Dobra znajomość problematyki związanej z metodami obliczeniowymi stosowanymi w mechanice materiałów                              

i konstrukcji; 

3. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z problematyki ustrojów powierzchniowych i MES; 

4. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci minimum 6 artykułów w czasopismach; 

5. Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy; 

6. Wyrażenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego dla studiów I i II stopnia prowadzonych na 

WIL PK; 

7. Znajomość języka polskiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych (dot. obcokrajowców). 

 

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej  

(Kraków, ul. Warszawska 24 – p. 405, IV piętro, bud. WIEiK) następujące dokumenty w 2 egzemplarzach: 

 

1. Podanie; 

2. Życiorys; 

3. Ankietę personalną (kwestionariusz osobowy); 

4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego; 

5. Dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) - dwie ostatnie ankiety oceny okresowej 

przeprowadzonej  u dotychczasowego pracodawcy; 

6. Dokument poświadczający znajomość języka obcego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości 

języka polskiego; 

7. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy; 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego na studiach I i II stopnia. 

 

Termin składania podań upływa: 2.03.2017 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 08.03.2017 r.   

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu 

zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2015 r., poz. 2135). 

 

Wydział Inżynierii Lądowej PK zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 

prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Technologii Informatycznych (Kraków, ul. 

Warszawska 24 - p. 405, IV piętro, bud. WIEiK). Dokumenty, które nie zostaną odebrane do miesiąca po 

zakończeniu procedury konkursowej ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 


