
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

INSTYTUCJA:

M IASTO:

STANOWISKO:
DYSCYPLINA NAUKOWA:
DATA ocŁoszENlA:
TERMlN SKŁADAN|A oFERT:
LINK DO STRONY:
sŁoWA KLUczoWE:

Politechnika śląska
Wydział lnżynierii Materiałowej i Metalurgii
lnstl/tut Technologii Metali
Adiunkt
03.06.2014
01.07.2013

http://bip.polsl.pl/Praca/Forms/nauczyciele-akadem
iccy.aspx
metalurgia, adiunkt, merologia, energetyka

Wymagania dodatkowe:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia
_ udokumentowany dorobek naukowy W zakresie metalurgii, energetyki i procesóW cieplnych
_ wiedza, doświadczenie i przygotowanie pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych

z przedmiotów: metrologia, automatyka, transfer informacji w procesach technologicznych,
audyt energetyczny

_ doświadczenie w budowie, eksploatacji, konserwacji i naprawie aparatury na ukowo-badawczej
_ doświadczenie i znajomość metodyki i technik pomiarowych na obiektach przemysłowych

iw warunkach la boratoryjnych
_ posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie budowy i eksploatacji instalacji i urządzeń

gazowych, enerBetycznych i elektrycznych
_ posiadanie doświadczenia w realizacji badań naukowych iprojektów naukowo-badawczych
_ co najmniej 3-letnie doświadczenie W prowadzeniu zajęć dydaktycznych w charakterze

nauczyciela akademickiego w uczelniach technicznych
_ biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wykaz dokumentów:

- podanie o zatrudnienie
_ kwestionariusz osobowy (na druku Politechniki śląskiej)
_ życiorys zawodowy
_ odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych
_ oświadczenie kandydata, ze Politechnika śląska będzie dla niego podstawowym miejscem pracy,

w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
_ oświadczenie kandydata zawierające zgodę na Wliczanie go do minimum kadrowego

dla określonego kierunku
_ informację o dorobku naukowym, dydaktycznym ikierunku swojej dalszej działalności
_ oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego
_ opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem

naukowym doktora ha bilitowanego

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału lnżynierii Materiałowej i Metalurgii,

ul' Krasińskiego 8, 40-019 Katowice.

Rozstrzygnięcie konkursu iogłoszenie wynikóW nastąpi do dnia 04.07.2014.

Zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu W terminie do 7 dni od daty

ogłoszenia wyników'

Do konkursu mogq przystąpić osoby, które spełniąją Wnogi określone w lJstawie ,,Prowo o ,zkolnictwie wyższym" z dnio 27

lipco 2005 (Dz,U, 164 poŻ. 1365, z późniejszymi zmionomi) oroz w statucie Politechniki Śląskiej.


