
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 
INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Budownictwa i 
Inżynierii Środowiska 

MIASTO: Rzeszów 

STANOWISKO: adiunkt w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków 

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska 

DATA OGŁOSZENIA: 24 marca 2014 r.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 kwietnia 2014 r.  

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 lipca 2014 r. 

LINK DO STRONY: http://wbiis.prz.edu.pl/pl/konkursy/  

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydaci na stanowisko w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków powinni: 
 Posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie: nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria 

środowiska; 
 Spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: 

Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 22 marca 2012 r.;  
 Wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa systemów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz inżynierii uzdrowiskowej; obejmujący co najmniej dwie prace 
w bazie WoS; 

 Posiadać kwalifikacje pedagogiczne - ukończone studium pedagogiczne, metodyka wykładowcy 
kursowego; 

 Posiadać staż w pracy dydaktycznej (nauczanie przedmiotów na poziomie akademickim) z zakresu 
inżynierii środowiska z przedmiotów: Balneotechnika, Wodociągi i systemy zaopatrzenia w wodę, 
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich; 

 Udział w konferencjach z zakresu inżynierii środowiska; 
 Wykazywać się znajomością języka angielskiego. 
 
Wymagane dokumenty: 

 Podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej;  
 CV, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia 

naukowego doktora;  
 Opis doświadczenia i dorobku naukowego z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz inżynierii uzdrowiskowej;  
 Oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w 

przypadku wygrania konkursu;  
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2014 r., w Dziekanacie Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów.  
 
Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.  
Kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową o rozstrzygnięciu konkursu. 
 

  
 


