
DZIEKAN 
 

WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ 
 

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

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

ogłasza 
 

konkurs na stanowisko asystenta  
 
 

w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L-1) 

w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli (L-16) 
 

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. 6) oraz Statutu PK §88, posiadają: 

 

1. Tytuł zawodowy co najmniej magistra inżyniera Budownictwa,  

2. Wysoką średnią ocen w czasie studiów, 

3. Odbyte szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia*), 

4. Udokumentowaną znajomość języka angielskiego. 
 

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, 

2. Umiejętności pedagogiczne, 

3. Umiejętność pracy w zespole, 

4. Dyspozycyjność kandydata w pracach naukowych i badawczo – rozwojowych, 

5. Dobra organizacja pracy, 

6. Wskazanie Politechniki Krakowskiej, jako podstawowego miejsca pracy, 

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

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom: 

1. Mile widziane ukończone studia o specjalności Mosty i budowle podziemne  

 

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (Kraków, ul. Warszawska 24 - pok. 

109,   I p. bud. 10-29) następujące dokumenty w 2 egzemplarzach: 

 

1. Podanie, 

2. Życiorys, 

3. Ankietę personalną (kwestionariusz osobowy), 

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ze stopniem magistra,  

5. Wykaz dorobku naukowego, 

6. Dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej                                   

u dotychczasowego pracodawcy, 

7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub deklaracja o uzupełnieniu szkolenia w pierwszym roku zatrudnienia 

8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka 

polskiego,  

9. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy. 

 

Termin składania podań upływa: 04.09.2018 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 07.09.2018 r.  

  

 
* Szkolenie pedagogiczne w 50% opłaca nowozatrudniony pracownik, w 50% finansuje Wydział 
 

    
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 sie rpnia 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 Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (Kraków, ul. Warszawska 24 - pok. 109,                   

I p. bud. 10-29). Dokumenty, które nie zostaną odebrane do miesiąca po zakończeniu procedury konkursowej ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 

 


