
 
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  

w grupie pracowników dydaktycznych  

w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych  

w Instytucie Projektowania Budowlanego  

na Wydziale Architektury 

 

 (objęcie stanowiska z dniem 1.10.2019) 

 

 

 

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

określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 113,116 i119), 

ponadto spełniają warunki§ 57, ust.1 i ust.4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z 29 

maja 2019r.oraz posiadają: 

 

1. Niezbędne wymagania: 

a) ukończone studia z dyplomem mgr inż. arch.  

b) bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

c) znajomość w stopniu zaawansowanym programów typu CAD oraz parametrycznych w technologii 

BIM 

d) predyspozycje do pracy dydaktycznej 

 

 

2. Dodatkowe wymagania: 

a)  dyspozycyjność  

b) aktywność zawodowa  

c)  umiejętności pedagogiczne  

d) umiejętność pracy w zespole 

e) odbyte szkolenie pedagogiczne (szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia) 

 

3. Wymagane dokumenty: 

a)  podanie skierowane do JM Rektora PK, 

b) CV,  

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

f) zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego kursu pedagogicznego lub deklaracja o 

uzupełnieniu  szkolenia w pierwszym roku zatrudnienia 

g) oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy 

h) oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia20 lipca     

2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana przy ul. Podchorążych 1, pok 04. w godz. 

9.00 – 14.00 w terminie do 30 lipca 2019 r. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 

„dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w  Zakładzie 

Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych (A-43) 

 

 

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 2016 r., poz. 922) 
 


