
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
ogłasza konkurs na stanowisko 

adiunkta 
w Pracowni Projektowania Obszarów Śródmiejskich  

w Instytucie Projektowania Miast i Regionów 
na Wydziale Architektury, 

  
zgodnie z art. 114, ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dziennik 
Ustaw Nr 164, poz.1365 z 30.08.2005 r. z późniejszymi zmianami, zwłaszcza wprowadzonymi ustawą 
z dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. nr 84, poz. 455), dla osób, które ponadto spełniają warunki § 87 
Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2011. 
1. Zakres wykonywanych zadań: 

a) obsługa zajęć dydaktycznych w zakresie ćwiczeń, seminariów i wykładów; 
b) prowadzenie grup seminaryjnych i projektowych; 
c) prace administracyjno-organizacyjna; 
d) uczestnictwo w pracach naukowych jednostki; 
e) współprowadzenie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. 
 

2. Niezbędne wymagania: 
a) ukończone studia na kierunku architektura i urbanistyka; 
b) stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności architektura i 

urbanistyka, urbanistyka i planowanie przestrzenne; 
c) ukończony kurs pedagogiczny; 
d) udokumentowana znajomość języka niemieckiego; 
 

3. Dodatkowe wymagania: 
a) dyspozycyjność; 
b) praktyka projektowa z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego z 

uwzględnieniem tematyki terenów górskich 
c) zainteresowania badawcze dotyczące specyfiki zagospodarowania obszarów 

górskich potwierdzone recenzowanymi publikacjami naukowymi  
d) co najmniej 20 letnia praktyka nauczania planowania przestrzennego na 

 wydziale architektury i inne dodatkowe formy pracy ze studentami 
e) doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o projekty badawcze 
f) zaawansowana praca habilitacyjna; 
g) ukończone specjalistyczne kursy i staże pomocnie dla pracy naukowej i 

dydaktycznej 
h) praca w zespołach eksperckich z zakresu planowania przestrzennego  
 

4. Wymagane dokumenty: 
a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia); 
b) list motywacyjny; 
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; 
e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub 

nabyte umiejętności. 
f) oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca 

pracy 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. 
Podchorążych 1 w Krakowie, pok. 04, w godz. 9.00–14.00, w terminie do         2017 r. Teczka 
z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w 
Pracowni Projektowania Obszarów Śródmiejskich 
 
 



 
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 


