
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

 ogłasza konkurs na stanowisko pracy 

asystenta badawczo-dydaktycznego 

 w Katedrze Technologii Środowiskowych 

   

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

 prowadzenie konsultacji ze studentami; 

 obecność i prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów 

 udział w realizacji prac badawczych, szczególnie dot. zastosowania AOA i AOB oraz 

izolacji substancji humusowych 

  pisanie projektów badawczych  

 organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych; 

 organizacja imprez, takich jak: festiwal nauki, organizacja spotkań z młodzieżą 

(promocja uczelni) 

 2. Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska 

 kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni 

 co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 

 znajomość procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i 

przemysłowych, procesów membranowych  i fizykochemicznych metod oczyszczania  

 doświadczenie w pisaniu projektów badawczych  

 udział w realizacji prac badawczych, szczególnie dot. zastosowania AOA i AOB oraz 

izolacji substancji humusowych 

 doświadczenie w organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych 

 umiejętność organizacji imprez, takich jak: festiwal nauki, organizacja spotkań z 

młodzieżą (promocja uczelni) 

 posługiwanie się w sposób komunikatywny technicznym językiem angielskim 

 dorobek publikacyjny, m.in. publikacje z wykazu czasopism naukowych (MNiSW) 

 umiejętność pracy w zespole 

 udokumentowana wiedza w zakresie audytu Zintegrowanych Systemów Zarządzania. 

 3. Dodatkowe wymagania: 

 zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie  

 doświadczenie w pracy organizacyjnej 

 



4. Wymagane dokumenty: 

 podanie do JM Rektora; 

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia); 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie; 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego; 

 dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,  

Wymagane dokumenty należy składać w biurze Dziekana na dziennik podawczy bud. WIŚiE 

W-2, pok. 301 (ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków) w godz. 7.00-15.00 w terminie do dnia 

21.02.2020 r. 

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko  

asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Środowiskowych Politechnika 

Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 

prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie 

wybranego kandydata. Zatrudnienie nastąpi po podjęciu decyzji przez JM Rektora PK. 

 

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 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

Dokumenty nieodebrane do dnia 31.03.2020 r. zostaną zniszczone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


