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Dziekan Wydziału Politechnicznego 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 

ogłasza konkurs na stanowisko starszy wykładowca, dziedzina wiedzy budownictwo, profil 

praktyczny w Wydziale Politechnicznym w ramach umowy o pracę, na czas określony (art. 9a. 

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym). 

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późniejszymi zmianami): 

 

Kryteria podstawowe: 

- kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy magistra lub magistra inżyniera w  

  dziedzinie nauk budownictwo lub architektura, 

-  znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z 

   kierunkiem studiów: Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.,  

   poz. 1370 (§12 pkt 2), oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.  

   572, z późniejszymi zmianami), 

- powinien posiadać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz być dyspozycyjnym. 

 

Wymagane dokumenty: 

- posiadanie skierowania do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 



  Suwałkach o  zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy, 

- życiorys, kwestionariusz osobowy, 

- potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających posiadanie tytułu magistra, 

- udokumentowane informacje o doświadczeniu zawodowym w przedmiotowym zakresie, 

- udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej, 

- wykaz publikacji za okres minionych 5 lat, 

- dokumentacja potwierdzająca art. 9a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

  o szkolnictwie wyższym, 

- oświadczenie stwierdzające o zaliczeniu do minimum kadrowego studiów I stopnia na  

   kierunku budownictwo. 

 

Kryteria dodatkowe: 

Kandydat może złożyć inne dokumenty, które w jego ocenie mogą być przydatne w 

rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego wykładowcy, dziedzina nauk budownictwo, 

profil praktyczny. 

 

Dokumenty na konkurs stanowisko starszego wykładowcy w Wydziale Politechnicznym należy 

składać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, 

ul. Noniewicza 10, pokój 203 w terminie do dnia 22.07.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi do dnia 29.07.2016 r. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 

mejlową. 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zastrzega 

sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. 

 


