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Zadania/Rola w zespole

• prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: 
◦ mechaniki technicznej,
◦ wytrzymałości materiałów,
◦ mechaniki, konstrukcji i wytrzymałości obiektów oceanotechnicznych;

• prowadzenie badań naukowych w powyższych zakresach;
• kierowanie badaniami naukowymi.

 

Wymagania

• do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 
27 lipca 2005r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z dnia 30 sierpnia 
2005 roku z późniejszymi zmianami);

• posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
• posiadać dorobek naukowy w dziedzinach określonych ww. zakresem zajęć 

dydaktycznych;
• wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego;
• posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej 

obejmującej zakres ww. zajęć dydaktycznych.

 

 

Dokumenty



• podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. nauki - prof. dr hab. Józef E. 
Sienkiewicz, prof. zw. PG;

• życiorys;
• odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych;
• odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
• wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
• kwestionariusz osobowy;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;

 

 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 17.06.2014

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10.2014

 

Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,

Ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału w pok. 
121 (I piętro), e-mail sekoce@pg.gda.pl

 

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych 
przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.


